
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     οςθλί, 21/10/2015  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  Α.Μ.Θ.                     Απιθμ.Ππωη.: 20675  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ   

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ      

Απιθ. Μελέηηρ:  46/2015 

 

 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η    Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
O ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 Διακηπύζζει όηι δημοππαηείηαι, με ηη διαδικαζία ηος ππόσειπος διαγωνιζμού, 

ηο έπγο «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΙΚΣΤΟ 

ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΧΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ», ζύμθωνα με ηιρ 

διαηάξειρ  ηος άπθπος 29 ηος Ν.3669/08. 
 

  Ο Πποϋπολογιζμόρ ηων επγαζιών πος δημοππαηούνηαι είναι : 48.000,00€, εκ 

ηων οποίων ο Φ.Π.Α  είναι 8.975,61€  και  η  πίζηωζη για ηο 2015  είναι  

εξαζθαλιζμένη πποεπσόμενη από ΑΣΑ. 
 

 Ο ππόσειπορ διαγωνιζμόρ θα γίνει ζηιρ  29/10/2015 ηος μήνα Οκηωβπίος 

ηος έηοςρ  2015 ημέπα Πέμπηη και ώπα 10.00 π.μ.  (λήξη επίδοζηρ 

πποζθοπών) ζηην αίθοςζα Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος οςθλίος (Βαζ. 

Γεωπγίος 180, 68400 οςθλί) μπποζηά ζε απμόδια επιηποπή διαγωνιζμού.  
 
 Δεκηέρ για ςποβολή πποζθοπάρ γίνονηαι επγοληπηικέρ επισειπήζειρ 

εγγεγπαμμένερ ζηα  Μ.Δ.Δ.Π. για έπγα καηηγοπίαρ ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ή 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α1 ηάξηρ και άνω καθώρ και Εμπειποηέσνερ 

γπαμμένοι ζηα Μηηπώα Πεπιθεπειακών Δνοηήηων αναλόγος ειδικόηηηαρ και οπίος 
Πηςσίος. 
 

 Η πποθεζμία για ηην εκηέλεζη ηος έπγος είναι ΓΤΟ (2) μήνερ. 
  

Πληποθοπίερ και ηεύση δημοππάηηζηρ δίνονηαι, μέσπι και ηην πποηγούμενη 

ηος διαγωνιζμού, από  ηο  Γήμο  οςθλίος ηηλ. 2552350130 & 2552350131. 

                                                                                     

 

 
                                                         
       

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟ  ΔΒΡΟΤ                                                                                        
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ   
ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:46 /2015  

 
 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ 
 

Ο Δήκαξρνο νπθιίνπ, πξνθεξχζζεη ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο  
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3669/08 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ 
ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ», πξνϋπνινγηζκνύ  48.000,00€ (κε 
Φ.Π.Α.) ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ απφ  ΑΣΑ ηνπ Δήκνπ νπθιίνπ, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο : 
 
Άξζξν 1Ο  . (Ηκεξνκελία δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ηόπνο δηελέξγεηαο). 
Η Δηεμαγσγή ηεο Δεκνπξαζίαο ζα γίλεη ζηηο   29-10-2015 εκέξα Πέκπηε θαη έωο ώξα 
10:00π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξώλ) ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ (Βαζ. Γεωξγίνπ 180, 68400 νπθιί).  
 
Άξζξν 2Ο . (Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή Κνηλνπξαμίεο πνπ γίλνληαη δεθηέο γηα ππνβνιή 
πξνζθνξάο). 
Δεθηέο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γίλνληαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα  
Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ή ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α1 ηάμεο θαη άλω 
θαζψο θαη Εκπεηξνηέρλεο γξακκέλνη ζηα Μεηξώα Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ αλαιφγνπ 
εηδηθφηεηαο θαη νξίνπ Πηπρίνπ. 
 
Άξζξν 3Ο  . ( πκβαηηθά ηεύρε ) 
Η δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 
Ν.3669/08 θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84 'Πεξί Δεκ. 
Εξγσλ θαη ξπζκ. ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηαγκάησλ 472/85 θαη 609/85.Σα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο νξίδνληαη παξαθάησ θαηά ζεηξά ηζρχνο ηνπο.   
α.  Η παξνχζα δηαθήξπμε.   
β. Σν ηηκνιφγην.   
γ. Η πξάμε θαηαθπξψζεσο ηεο δεκνπξαζίαο.   
δ. Σν εξγνιαβηθφ ζπκθσλεηηθφ.   
ε. Η γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ( Γ. . Τ. ) 
ζη. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο.   
 
Άξζξν 4Ο  . ( Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ) 
χκθσλα κε ην άξζξν 157 παξάγξαθνο 1α ηνπ Ν.4281/2014 δελ απαηηείηαη εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο γηα ηνλ Πξφρεηξν δηαγσληζκφ. Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη απηφλ πνπ 
ηελ ππνβάιιεη γηα δηάζηεκα 60 εκεξψλ, κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνπ θνηλνπνηεζεί ε 
απφθαζε γηα θαηαθχξσζε ζ απηφλ ηεο δεκνπξαζίαο.  
 
Άξζξν 5Ο  . ( Γηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ) 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία θαηά ηελ αλσηέξσ νξηδφκελε εκέξα θαη ψξα θαηαηίζεληαη ζε 
θιεηζηνύο μερωξηζηνύο θαθέινπο, αθελφο ηα ηππηθά ζηνηρεία ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ , 
αθεηέξνπ δε ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε 
δηαθήξπμε. Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ζηελ επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο ή πιεξεμνχζην δηνξηζκέλν, ζχκθσλα κε ην 
θαηαζηαηηθφ, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ επηηξνπή. Οη αηνκηθέο 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε απηνπξνζψπσο 
ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε κε αληηπξφζσπν, δηνξηζκέλν κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
πιεξεμνχζην πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ Επηηξνπή. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ηελ πξνζθνξά 
θαηαζέηνπλ είηε φινη νη θνηλνπξαθηνχληεο, ν θαζέλαο λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο ή 
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αληηπξνζσπεπφκελνο φπσο παξαπάλσ, ή θνηλφο εθπξφζσπνο δηνξηζκέλνο κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 
δηαγσληδφκελσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ απφ ηνλ ίδην εθπξφζσπν.  
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη : 
 
α. Αληίγξαθν ηεο βεβαίωζε εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ηεο επηρείξεζεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ηνπ 
αληίζηνηρνπ πηπρίνπ ηνπ Ννκαξρηαθνύ Μεηξώνπ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ.  
Πξνζθνκίδεηαη ε πξσηφηππε βεβαίσζε,  ε νπνία θαη επηζηξέθεηαη απζεκεξφλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ππεξεζηαθνχ σξαξίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. Η 
Επηηξνπή θξαηά αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο απηήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο, θαζψο θαη ππεχζπλε 
δήισζε ηεο επηρείξεζεο φηη ζην δηαγσληζκφ ππέβαιε ην πξσηφηππν ηεο βεβαίσζεο, ην νπνίν θαη 
ζα πξνζθνκηζηεί νπνηεδήπνηε ηεο δεηεζεί θαη φηη ην αληίγξαθν πνπ κέλεη θαηαηεζεηκέλν ζην 
θάθειν ηεο πξνζθνξάο είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηεο πξσηφηππεο. (Εγθ. 32/Αξ.πξση. 
Δ17α/09/61/ΦΝ 430/14-11-2001 ΤΠΕΥΩΔΕ). 
 
β. Φωηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  
 
γ. Εθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο, 
ππνβάιινπλ εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Επίζεο 
πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη 
ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην Φ.Ε.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ (γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Ε θαη Ε.Π.Ε), αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Ε θαη Ε.Ε). 
 
δ.  Φωηναληίγξαθό θαηαβνιήο ζηελ εξγνιεπηηθή νξγάλωζε ζηελ νπνία αλήθνπλ ηωλ 
εηζθνξώλ ηνπο θαη θωηναληίγξαθα ηωλ απνδεηθηηθώλ εμόθιεζεο ηωλ ππνρξεώζεώλ 
ηνπο (ηφζν ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο) πξνο ην Σ.Δ.Δ., ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία 
(ΣΜΔΓΔ, ΣΠΔΓΔ) θαη ηηο επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελώζεηο ηνπο (ΠΔΓΜΔΓΔ, 
ΠΔΔΓΔ, ΠΔΓΜΗΔΓΔ θαη ΑΣΔ), πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ρξόλν δηεμαγωγήο ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
  
ε.  Τπεύζπλε δήιωζε όηη:  

η) ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ 
πεξί αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη 
απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο 
πξνέιεπζήο ηνπ,  

ηη) ηα πξφζσπα - δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Ε.), εηεξφξξπζκσλ 
(Ε.Ε.),εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Εηαηξεηψλ 
(Ι.Κ.Ε.), ν πξόεδξνο θαη ν δηεπζύλωλ ζύκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Ε.), ηα 
θπζηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπηωζε - δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: 

     α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
ηεο αξηζκ. 98/773/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο,  

     β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) 
θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΕΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,  

     γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  

     δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 
91/308/ΕΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 
Π.Κ.), ε) πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία (235-
237 Π.Κ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). 

ηηη) ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή 
πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) θαη  

iv) ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα αλεθηέιεζηνπ πνπ 
ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

v) έιαβε γλψζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ απηήλ 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

  
ζη. Βεβαηώζεηο εμόθιεζεο ηωλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο εηζθνξώλ. Η κε πξνζθφκηζε ησλ 
βεβαηψζεσλ απηψλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη 
επηβνιήο δηνηθεηηθψλ πνηλψλ (παξ. 6, άξζξν 1 Ν.2229/94). 
 
δ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ή λόκηκα επηθπξωκέλν αληίγξαθό ηεο. Η κε πξνζθφκηζή ηεο 
απνηειεί ιφγσ απνθιεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ, φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 9 ηνπ Ν.1418/84. 
   
 Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζηηο δεκνπξαζίεο ππνβάιινληαη πάληα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν πνπ αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηελ επηγξαθή «Οηθνλνκηθή 
πξνζθνξά». Λνηπά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, 
παξαδίδνληαη ζε ρσξηζηφ αλνηθηφ θάθειν.(Αλ ε πξνζθνξά πεξηιακβάλεη θαη ηερληθέο πξνηάζεηο 
ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζην ζχζηεκα 'κειέηε θαη θαηαζθεπή', ε ηερληθή πξνζθνξά 
ππνβάιιεηαη ζε ηξίην ηδηαίηεξν θιεηζηφ θάθειν). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη 
πάληνηε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο 
κνλνγξάθεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά θχιιν. (Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζηελ 
επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ή απφ πιεξεμνχζην δηνξηζκέλν 
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ). Μνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ 
κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ κεηά ην άλνηγκα ησλ 
πξνζθνξψλ. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο αξλεζεί λα κνλνγξάςεη, ηφηε κνλνγξάθεη ε επηηξνπή ηα 
ζρεηηθά θχιια θαη ε πξνζθνξά ζεσξείηαη ηζρπξή.  
Όπσο θαη αλσηέξσ ηνλίδεηαη, ε έλαξμε παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θεξχζζεηαη απφ ηνλ 
πξφεδξν ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, κηζή ψξα  πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα ιήμεο. Η 
παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο αλ ε παξάδνζε πξνζθνξψλ πνπ έρεη 
έγθαηξα αξρίζεη ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Η ιήμε ηεο 
παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο κε πξνεηδνπνίεζε ιίγσλ 
ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 
Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηαζέζεψο ηνπο ζην πξαθηηθφ 
ηεο δεκνπξαζίαο, ζην νπνίν εηδηθφηεξα γξάθνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηεο 
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, ε ηάμε θαη ε θαηεγνξία ηεο, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαζψο 
θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηπρφλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε. 
Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ πξνζέιεπζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φπσο 
θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Όηαλ νινθιεξσζεί 
ε παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη θαη 
απνθαζίδεη γηα ην αλ έρνπλ ηεξεζεί νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Γηα 
φζνπο δηαγσληδφκελνπο ε επηηξνπή θξίλεη φηη δελ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο, απηνί 
απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ. Οη θιεηζηνί θάθεινη νηθνλνκηθήο ηνπο 
πξνζθνξάο (θαη ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο αλ ππάξρεη) επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Μεηά 
ε Επηηξνπή απζεκεξφλ θαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη 
αλαθνηλψλεη ζπλνπηηθά θαη αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο ηα επί κέξνπο 
ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία θαη θαηαρσξνχληαη ζηα πξαθηηθά. Η δηαδηθαζία πεξαηψλεηαη 
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απζεκεξφλ κε ηελ ππνγξαθή ησλ θαθέισλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ απφ ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
 
Άξζξν 6ν  . ( Γηαδηθαζία εμέηαζεο πξνζθνξώλ ) 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3669/08.  
Αλ ππάξρεη δηαθνξά, ησλ αξηζκεηηθψλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο κε ηα νιφγξαθα, ηνπ 
εληχπνπ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο. 
 
Άξζξν 7Ο  . ( Αληηξξήζεηο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξαζηώλ ) 
Αληηξξήζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ησλ δεκνπξαζηψλ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλν απφ επηρεηξήζεηο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ. Οη αληηξξήζεηο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κνλφ γηα ηα ζηάδηα πξνεπηινγήο, 
θαηάζεζεο πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζεο θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν 
ζηάδην ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.3669/08.  
 
Άξζξν 8Ο  . ( Έγθξηζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο ) 
α.  Η έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ππφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 
θαη γίλεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ. 
β. χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3669/08, ε Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί 
αηηηνινγεκέλα λα κελ εγθξίλεη ην απνηέιεζκα δεκνπξαζίαο θαη λα δεκνπξαηήζεη πάιη ην έξγν κε 
ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ή λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαηά νπνηνλδήπνηε 
άιιν λφκηκν ηξφπν φρη φκσο θαη λα αλαζέζεη ην έξγν ζε άιιν κεηνδφηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηεο εγθ. Ε2 κε αξ. πξση. ΕΔ2α/01/22/Φ.Ν./294/14.2.86 ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ. (Εάλ πξφθεηηαη γηα 
πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή γηα πξνθνξηθή δεκνπξαζία  ή έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο). 
γ.  Εάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 
αθπξσζεί κεξηθά ε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο θαη, ή λα αλακνξθσζεί αλάινγα ην απνηέιεζκα 
ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε Αξρή ή λα δηαηαρζεί ε επαλάιεςε ηεο 
δεκνπξαζίαο απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. Αθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο 
επέξρεηαη επίζεο αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ. 
δ.  Η έγθξηζε γηα ηελ θαηαθχξσζε δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε έγθπξα θαηαξηίδεηαη εάλ ζπκθσλεί θαη ν 
κεηνδφηεο. 
ε.  Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ 
δεκνπξαζηψλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
 
       

νπθιί, 12-06-2015 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΟΤΦΛΙ,      12.06.2015 
 
 
 
 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΤΠΑΛ. ΠΔ3  

 

 

 ΟΤΦΛΙ,  12.06.2015 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ 

Σ.Τ.  ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 
ΤΠΑΛ. ΠΔ3 ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 
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 1 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 46/2015 
 
ΔΡΓΟ: ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΙΚΣΤΟ 
ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ 

                                            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με ηην παρούζα μελέηη προβλέπεηαι να γίνει ζύνδεζη ηων καηοικιών ηοσ 
οικιζμού Φσλακηού και Προβαηώνα με ηο καινούριο δίκησο ύδρεσζης. 

Σσγκεκριμένα, θα ηοποθεηηθούν καινούργιοι σδρομεηρηηές ζε καινούρια 
προκαηαζκεσαζμένα θρεάηια και θα καηαργηθούν ηα σπάρτονηα. Οι εργαζίες ποσ 
προβλέπεηαι να γίνοσν περιγράθονηαι αναλσηικά ζηο ηιμολόγιο ηης μελέηης.  
 

Οικονομικά ζηοιτεία. Ο προϋπολογιζμός ηοσ έργοσ ανέρτεηαι ζηο ποζόν ηων 
48.000,00 €, εκ ηων οποίων ηα 8.975,61 € είναι ο Φ.Π.Α.23%. 

 

 

 
                                                                                                                              

ΟΤΦΛΙ,   12.06.2015 
                                                                                                           Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
                                                                                                                       

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ                                                                                                                     
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ 

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 46/2015 ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ

Μερική 

Γαπάνη

Ολική 

Γαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Σοποθέηηζη θρεαηίοσ παροτής ύδρεσζης μεηά σδρομέηροσ 

επί σπάρτοσζας παροτής ύδρεσζης (αναμονής)
16.21

ΤΓΡ-6630.1 

ΗΛΜ-4
1 ΣΔΜ 90,00 285,00 25.650,00

2 ύνδεζη αναμονής με σπάρτον θρεάηιο Σ16.21
ΤΓΡ  6630.1, 

ΗΛΜ-4  
2 ΣΔΜ 18,00 165,00 2.970,00

ύνολο   28.629,00 28.629,00

Άθροιζμα 28.629,00

ΓΔ & ΟΔ   18% 5.153,22

Άθροιζμα 33.782,22

Απροβλεπηα 15% 5.067,33

Άθροιζμα 38.849,55

Αναθεώρηζη 174,84

Άθροιζμα 39.024,39

ΦΠΑ 23,00% 8.975,61

Γενικό ύνολο 48.000,00

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΟΤΦΛΙ, 12-06-2015

Η ΤΝΣΑΞΑΑ Ο ΔΛΔΓΞΑ

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ

ΠΔ3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥ/ΚΩΝ

ΔΡΓΑΙΑ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΣΟΔ

ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ.
A.T.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

€

ΓΑΠΑΝΗ

Α/Α

- 1 -
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 46/2015

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ

1. ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΦΡΔΑΣΙΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΡΔΤΗ ΜΔΣΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟΤ ΔΠΙ ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΓΡΔΤΗ (ΑΝΑΜΟΝΗ)

Παροχές 285,00

Λαμβάνεται 285,00

2. ΤΝΓΔΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΔ ΤΠΑΡΥΟΝ ΦΡΔΑΣΙΟ

165,00

Λαμβάνεται 165,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΕΛΕΓΞΑ
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ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ 

ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ 
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 1 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 46/2015 
 
ΔΡΓΟ: ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΙΚΣΤΟ 
ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ 
 

                                            

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
Αξζξν 16.21 Σνπνζέηεζε θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο κεηά πδξνκέηξνπ επί 

ππάξρνπζαο παξνρήο χδξεπζεο (αλακνλήο) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ  6630.1, ΗΛΜ-4   
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (ή ηεο νδνχ) 
πδξνκέηξνπ επί ππάξρνπζαο παξνρήο χδξεπζεο (αλακνλήο), εμεξρφκελεο ζην 
ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαη πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Υάξαμε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ νδνζηξψκαηνο (αζθαιηηθνχ ή απφ 
ζθπξφδεκα κε αζθαιηνθφθηε) ζηελ ζέζε επέκβαζεο θαη ε δηάλνημε νξχγκαηνο 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θξεαηίνπ κεηξεηψλ κε ηνλ αγσγφ χδξεπζεο, κε 
κεραληθά κέζα ή/θαη ρεηξσλαθηηθά (φηαλ ν αγσγφο δηέξρεηαη ππφ ην 
θαηάζηξσκα ηεο νδνχ) 
 
β.  Η ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε κε ζθπξφδεκα ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ 
έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα Ύδξεπζεο. 
 
γ. Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ λένπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ 
δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, κέρξη ηελ ζηάζκε 
έδξαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ νδνζηξψκαηνο. Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξεάηηα παιαηνχ ηχπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ηεο παξνρήο κε ηα εηδηθά ραιχβδηλα ηεκάρηα (ηαπ ή ς) φηαλ απηά ρξεηάδνληαη. 
 
δ. Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ησλ 
πξντφλησλ απνμειψζεσλ θαη εθζθαθψλ. 
 
ε. Η πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ησλ απαηηνπκέλσλ 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη πιηθψλ. 
 
ζη. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκέηξνπ επί ηεο παξνρήο χδξεπζεο 
(αλακνλήο) θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. 
 
δ. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο (εχθακπηνη ζσιήλεο 
flexible, ή ζσιήλεο ΡΔ Φ 25 mm κε ηα αληίζηνηρα ξαθφξ ζηα άθξα ηνπο) κεηαμχ 
ηνπ πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ κεηξεηψλ κε ην λέν (ππφ ηνπνζέηεζε) θξεάηην 
κεηξεηή. Σν πθηζηάκελν θξεάηην, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή, 
ζα θαηαξγεζεί.   
 
ε. Η επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε άκκν ιαηνκείνπ θαη ε επαλαθνξά ηνπ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε 
(νδνζηξσζία, αζθαιηηθα, θξαζπεδφξεηζξα, πιαθνζηξψζεηο, επηζηξψζεηο 
ζθπξνδέκαηνο θιπ), ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε 
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πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" θαη 08-06-08-04 
"Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 
 

 
Γηα απφζηαζε ηνπ πδξνκέηξνπ απφ ηνλ ππάξρνληα ζσιήλα αλακνλήο ηεο ζχλδεζεο 
κε ηνλ αγσγφ χδξεπζεο ≤ 4,00 m 
 

Πξνδηαγξαθέο Τδξνκεηξεηψλ 1/2 " ins απιήο ξηπήο , Ξεξνχ ηχπνπ κε ηελ 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζπζηήκαηνο αλάγλσζεο δεδνκέλσλ απφ απφζηαζε (ΑΜΡ) , 

ρσξίο ηελ αθαίξεζε ηνπ  

 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οη κεηξεηέο ζα είλαη ηαρπκεηξηθνί, 1/2”, ξηπού ηύπος, απλήρ πιπήρ, εςθείαρ ή 

μικηήρ ανάγνωζηρ, με μησανιζμό ενδείξεων επμηηικά ζθπαγιζμένο ζε ειδικό 

θάλαμο με κενό αέπορ και η μεηάδοζη θα γίνεηαι μαγνηηικά. 

1.1 Θα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε αθξηβείαο 

ζε δίθηπν δηαλνκήο πνζίκνπ χδαηνο. 

1.2 Οη κεηξεηέο ζα είλαη γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar ηνπιάρηζηνλ, θαη ζεξκνθξαζία 

απφ 0 μέσπι 50 βαζκνχο Κειζίνπ. 

1.3 Οη κεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζε νξηδφληηα 

ή θαηαθφξπθε ζέζε ιεηηνπξγίαο ή ζε εμσηεξηθνχο δηαλνκείο λεξνχ ( θνιεθηέξ ) ζε 

νξηδφληηα ζέζε. 

1.4 Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

ηππνπνίεζεο ISO 4064 ή EN 14154:2005. Όζνλ αθνξά ηα κεηξνινγηθά ηνπο 

ζηνηρεία, ζα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θαηεγνξία C γηα 

νξηδφληηα ηνπνζέηεζε θαη θαηεγνξία Β γηα θάζεηε ηνπνζέηεζε, ηεο θαηεπζπληεξίνπ 

γξακκήο 75/33 ηεο ΔΟΚ ή θαηά M.I.D 2004/22/EE,R160 γηα νξηδφληηα θαη R80 γηα 

θάζεηε ηνπνζέηεζε. Σα κεγέζε ,ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ε αθξίβεηα ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε πηψζε πίεζεο, ε ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή 

ζηελ πίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο. 

1.5 Γηα θαηαζθεπαζηηθά θ.ι.π ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα παξαπάλσ πξφηππα. 

1.6 Γίλνληαη δεθηνί πδξνκεηξεηέο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε άιιεο 

ηζνδχλακεο ή απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηνπλ 

πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζα δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ή ην 

ζήκα έγθξηζεο πξνηχπσλ Δ.Δ.(Οδεγία 75/33), ή έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ή M.I.D. 2004/22/EE. 

1.7 Οι προςφερόμενοι μετρθτζσ πρζπει να ζχουν δοκιμαςτεί με επιτυχία από επιχειριςεισ 
φδρευςθσ ςτθν Ελλάδα ή ηελ Δ.Δ. επί αξθεηφ ρξφλν. Τοφτο κα προκφπτει από ςχετικζσ 
βεβαιϊςεισ που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ. Αλ πξφθεηηαη γηα κεηξεηή λένπ ηχπνπ ν 

πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ρνξεγήζεη πιήξε ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία. 

Η Τπεξεζία επηζπκεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα : 

α. Σν πξνζηαηεπηηθφ ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ λα είλαη απφ εηδηθφ πιαζηηθφ θαη ν 

κεηξεηηθφο κεραληζκφο λα βξίζθεηαη ζε θελφ αέξνο .  

β. Σα θάιπκκα ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ λα είλαη πιαζηηθφ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη 

360°(ή ζα πεξηζηξέθεηαη ν κεηξεηηθφο κεραληζκφο ηνπιάρηζηνλ 180°) .  

γ. Σν πεξηθάιπκκα ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ λα είλαη πιαζηηθφ θαη λα έρεη χςνο 

κεγαιχηεξν ησλ 30ρηιηνζηψλ . 

δ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ πδξνκεηξεηή λα είλαη νξείραιθνο κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 57-75% θαη θαηάιιειεο αλαινγίεο ςεπδάξγπξνπ, θαζζίηεξνπ 

θιπ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο . ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75% θαη 

κέρξη 57% ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη 

απαξαίηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα γίλεη αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία, ην είδνο ηεο νπνίαο ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  
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ε. Για τθν άμεςθ αντίλθψθ τθσ κίνθςθσ (λειτουργίασ)του μθχανιςμοφ και για τθ ρφκμιςθ του 

υδρομζτρου με θλεκτρονικό όργανο κα υπάρχει ςυμπλθρωματικι διάταξθ με αςτερίςκο 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διεκνείσ προδιαγραφζσ . 

ζη. Όινη νη ηχπνη πδξνκεηξεηψλ ζα έρνπλ δυνατότθτα μθδενιςμοφ του μετρθτικοφ 
μθχανιςμοφ 

2. ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σν κήθνο ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ απφ άθξνπ εηο άθξνλ ρσξίο ξαθφξ πρζπει να 
είναι 110mm(G3/4"). 
2.1 Στο ςτόμιο ειςαγωγισ νεροφ ςτουσ μετρθτζσ κα προςαρμόηεται φίλτρο τφπου ςίτασ, του 
οποίου θ ελεφκερθ επιφάνεια κα είναι τουλάχιςτον διπλάςια από τθν διατομι ειςόδου του 
νεροφ. 

2.2 ην ζψκα ησλ κεηξεηψλ ζα ππάξρεη αλάγιπθε ζήκαλζε ηεο θαηεχζπλζεο ξνήο 

κε βέινο επαξθνχο κεγέζνπο ζε κία ηνπιάρηζηνλ ζέζε. 

2.3 Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ κεηξεηψλ ζα εθηππψλεηαη κε έληνλα ζηνηρεία ζε κία ζέζε. 

Η ζέζε απηή ζα είλαη ζην άλσ κέξνο ηεο ζηεθάλεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ κεηξεηηθνχ 

κεραληζκνχ κε χςνο ζηνηρείσλ 3-5 mm. 

2.4 ην θάιπκκα ησλ κεηξεηψλ ζα ππάξρεη κε αλεμίηεια εθηππσκέλε ή ραξαγκέλε ε 

επσλπκία ή ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ή ε νλνκαζία ηνπ ηχπνπ ηνπ 

κεηξεηή θαη ην barcode ηνπ πδξνκεηξεηή. 

2.5 Γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ κεηξεηψλ νη πξνεμνρέο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξίβιεκα ηνπ 

κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ θνριίσζή ηνπ ζην ζψκα, ζα είλαη ηξππεκέλεο κε 

δηάκεηξν 2 mm. 

2.6 Η άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο-πεξηβιήκαηνο κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

2.7 ην κεηξεηηθφ κεραληζκφ ζα ππάξρεη ζέζε γηα λα πξνζηεζεί κειινληηθά 

πνκπνδέθηεο γηα ζχζηεκα ηειεκέηξεζεο, ρσξίο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πδξνκεηξεηή 

θαη ρσξίο θαιψδηα. Ο πνκπνδέθηεο ζα πξνζαξκφδεηαη ζηνλ πδξνκεηξεηή θαη ζα 

αζθαιίδεηαη έηζη ψζηε λα κελ είλαη εχθνιε ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ. 

3. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπνλ ψζηε : 

3.1 Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα έλαληη ζθφπηκεο επέκβαζεο γηα αιινίσζε 

ηεο έλδεημεο ή βιάβεο ηνπ κεραληζκνχ. 

3.2 ηελ πεξίπησζε ηπραίαο αληηζηξνθήο λεξνχ, νη κεηξεηέο δελ πξέπεη λα 

πθίζηαληαη βιάβε ή κεηαβνιή ησλ κεηξνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

4. ΤΛΙΚΑ - ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ 

κεηξεηψλ, πξέπεη λα έρνπλ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

4.1 Γεληθά ζα πξέπεη ηα πιηθά λα έρνπλ αξίζηε αληνρή ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο για πεπίοδο ηοςλάσιζηον 3 εηών. 

4.2 Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία. 

5. ΤΛΙΚΑ - ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ 

5.1 Η πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ θ.ι. κε μέλε χιε ή θφιιεζε 

απαγνξεχεηαη. 

5.2 Ο κεραληζκφο ησλ κεηξεηψλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί απφ πιαζηηθά πιηθά 

(POLYMER) αξθεί λα αληαπνθξίλνληαη άξηζηα ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδνληαη. 

5.3 Ο κεραληζκφο πξέπεη λα ρσξίδεηαη εχθνια ζε θχξηα κέξε πνπ ζα απνηεινχλ ζεη 

θαη ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο κε απιφ ηξφπν επί ηφπνπ, ρσξίο 

αθαίξεζε ηνπ κεηξεηή. Δμαίξεζε γίλεηαη κφλν γηα ην θίιηξν. 

5.4 Η αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ ζα γίλεηαη επθξηλψο κέζα απφ πιαζηηθφ γπαιί 

πάρνπο 2 mm ρσξίο θαζφινπ εζσηεξηθά ζνιψκαηα ή αιινηψζεηο πνπ ζα εκπνδίδνπλ 

ηελ αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ. 
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6. ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα κεηξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα είλαη ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία C ή R160 ηεο νδεγίαο 75/33 ηεο Δ.Ο.Κ. 

Ή MID 

6.1 Μνλάδα κέηξεζεο ζα είλαη ην θπβηθφ κέηξν (m3) ηα πνιιαπιάζηα θαη 

ππνπνιιαπιάζηα απηνχ. 

6.2 Οη παξνρέο ζα είλαη: Q1:0,015625 ms/h, Q2:0,025 ms/h, Q3:2,5 ms/h, Q4:3,125 

ms/h θαη ην R(Q3/Q1)=160H/ R80 V ή Qn:1,5 ms/h, Qmax:3 ms/h, Qtrans:25lt/h 

7. ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΔΝΓΔΙΞΔΩΝ - ΜΔΓΙΣΑ ΑΝΔΚΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 

7.1 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Qt 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Qmax δελ ζα ππεξβαίλεη ην +/- 2%. 

7.2 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο 

Qmin ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Qt εμαηξνπκέλεο (επαηζζεζίαο) δελ ππεξβαίλεη 

ην +/- 5% 

7.3 Μεγάιε ζεκαζία ζα δνζεί απφ ηελ ππεξεζία ζην ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο 

πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ αλεμάξηεηα απφ ην ζθάικα πνπ πάλησο ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ινγηθά επίπεδα. 

8. ΠΣΩΗ ΠΙΔΔΩ 

Η θιάζε απψιεηαο θνξηίνπ ππφ ηε κφληκε παξνρή Q3 πξέπεη λα είλαη κέρξη ΓΡ63 γηα 

πδξνκεηξεηέο κε έγθξηζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ MID 2004/22/ΔΔ ή αληίζηνηρα νη 

απψιεηεο θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη 0,25bar γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Qn 

θαη κέρξη 1bar γηα ηελ κέγηζηε παξνρή Qmax γηα πδξνκεηξεηέο κέ έγθξηζε ηχπνπ 

ζχκθσλα κε ηελ 75/33ΔΔ. 

9. ΣΔΓΑΝΟΣΗ - ΑΝΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΙΔΗ 

9.1 Οη κεηξεηέο πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπρλή πίεζε ηνπ λεξνχ γηα ηελ νπνία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη (πίεζε ιεηηνπξγίαο) ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή 

ειαηηψκαηα φπσο δηαξξνέο, εθηδξψζεηο ησλ ηνηρσκάησλ, παξακνξθψζεηο θ.ι.π. Η 

πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξεηή ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 bar. 

9.2 Ο έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ν κεηξεηήο αληέρεη ρσξίο 

δηαξξνή, εθίδξσζε ησλ ηνηρσκάησλ, ζε πίεζε ίζε κε 1,6 θνξέο ηε κεγίζηε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο (θαη' ειάρηζηνλ 25 bar) εθαξκνδφκελε επί 15 ιεπηά. 

93 . Κάζε κεηξεηήο πξέπεη λα κπνξεί λα αληέμεη ρσξίο θαηαζηξνθή ή εκπινθή πίεζε 

2 θνξέο ηε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (θαη' ειάρηζηνλ 32 bar) εθαξκνδφκελε επί 1 

ιεπηφ. Γηα ηελ απνθπγή ζξαχζεσλ ησλ θαπαθηψλ ζε πεξίπησζε πιήγκαηνο ηα 

πδξφκεηξα ζα δνθηκαζηνχλ ζηα 30 bar επί 1 ιεπηφ. 

10. ΜΔΣΡΗΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 

10.1 Η δηάηαμε ηεο ελδείμεσο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε, αζθαιή θαη ζσζηή 

αλάγλσζε ηνπ φγθνπ ηνπ κεηξνπκέλνπ λεξνχ πνπ εθθξάδεηαη ζε θπβηθά κέηξα 

(παξάγξ. 6.1). 

10.2 Ο φγθνο πξνθεηκέλνπ γηα κεραληζκνχο επζείαο αλάγλσζεο, δίδεηαη κε ηελ 

αλάγλσζε ησλ δηαδνρηθψλ θαηά ζεηξά ςεθίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζπξίδεο. 

10.3 Γηα κεραληζκνχο κεηθηήο αλάγλσζεο, ν φγθνο δίδεηαη κε ην ζπλδπαζκφ επζείαο 

θαη θπθιηθήο αλάγλσζεο φπνπ κε επζεία αλάγλσζε ζα θαηαγξάθνληαη ηα θπβηθά 

κέηξα (κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θαη κνλάδεο ρηιηάδσλ θπβηθψλ) θαη ζηελ 

θπθιηθή, νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ θπβηθνχ κέηξνπ (εθαηνληάδεο, δεθάδεο, κνλάδεο θαη 

δέθαηα ιίηξσλ). 

10.4 Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ ην καχξν ρξψκα είλαη 

ελδεηθηηθφ ησλ θπβηθψλ κέηξσλ θαη ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπο. Σν θφθθηλν ρξψκα είλαη 

ελδεηθηηθφ ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηνπ θπβηθνχ κέηξνπ. 

10.5 Σν κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ (αξηζκψλ) ζα είλαη ηέηνην θαη ζα έρνπλ απηά ηέηνηα 

ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ πιάθα ψζηε λα δηαβάδνληαη εχθνια ζηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ηα πδξφκεηξα (εληφο θξεαηίσλ). Γειαδή ζα είλαη επρεξήο ε αλάγλσζε 

απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κ. θαη ππφ γσλία 30 κνηξψλ απφ ηελ θαηαθφξπθν θαη 

ζα έρνπλ ηα ζηνηρεία χςνο ηνπιάρηζηνλ 4mm. 
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10.6 Ο κεραληζκφο έλδεημεο θπβηθψλ κέηξσλ επζείαο αλάγλσζεο θαη φισλ ησλ 

άιισλ δεηθηψλ ζα είλαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν εηδηθφ ρψξν θελνχ αέξνο γηα κεγάιε 

δηάξθεηα δσήο θαη πξνζηαζία. 

10.7 Σα ζηνηρεία επί ηεο πιάθαο ζηνπο κεραληζκνχο κεηθηήο αλάγλσζεο ζα έρνπλ 

χςνο 2mm ηνπιάρηζηνλ. 

10.8 Γηα ηελ άκεζε αληίιεςε ηεο θίλεζεο (ιεηηνπξγίαο) ηνπ κεραληζκνχ θαη γηα ηελ 

ξχζκηζε ηνπ πδξνκεηξεηή κε ειεθηξνληθφ φξγαλν ζα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθή 

δηάηαμε κε αζηεξίζθν, ρξψκαηνο καχξνπ γηα λα κελ δεκηνπξγεί αληαλαθιάζεηο ζηηο 

ξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

10.9 ηελ πιάθα ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ 

αλαθεξφκελα ζηνηρεία.  

α) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο κέηξεζεο 

β) Η νλνκαζηηθή σξηαία παξνρή/ κφληκε παξνρή Q3 

γ) Η ζέζε ιεηηνπξγίαο φπνπ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ Η ζα δειψλεηαη ε νξηδφληηα ζέζε  

δ) Σα ζήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ κεηξεηψλ θαη ε νλνκαζία ηνπ 

κνληέινπ  

ε) Κιάζε κεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο Δ.Δ ή MID.  

ζη) Σελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο εάλ απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 

δ) Η έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ή ν αξηζκφο έγθξηζεο πξνηχπνπ 

ηεο Δ.Δ ή MID. 

11. ΓΙΑΣΑΞΗ ΡΤΘΜΙΔΩ 

11.1 Οη κεηξεηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηάηαμε ξπζκίζεσο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

ξχζκηζε ζηελ αθξίβεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα ζηα αλεθηά φξηα ηνπ ζθάικαηνο. 

11.2 Η δηάηαμε ξπζκίζεσο ζα είλαη εζσηεξηθή ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή. 

12. ΠΑΡΑΓΟΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ 

12.1 Οη κεηξεηέο ζα παξαδίδνληαη ζθξαγηζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζα 

θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά πιαζηηθά πψκαηα ζηα αθξνζηφκηα εηζαγσγήο-εμαγσγήο θαη 

απαξαίηεηα ζα έρνπλ ππνζηεί εμσηεξηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. 

12.2 Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ ζθξάγηζεο θαη βαθήο θαη ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

13. ΠΛΑΣΙΚΔ ΑΦΑΛΔΙΔ 

Γηα θάζε πδξνκεηξεηή πνπ ζα παξαδνζεί ζα ηνλ ζπλνδεχνπλ πιαζηηθέο αζθάιεηεο 

θαη γηα ηα δχν ξαθφξ ηνπ. Οη πιαζηηθέο αζθάιεηεο ζα πξνζαξκφδνληαη γχξσ απφ ην 

πεξηθφριην ηνπ ξαθφξ, ζα ζθξαγίδνπλ κε κηα απιή θίλεζε θαη δελ ζα αλνίγνπλ, παξά 

κφλν εάλ ηηο θαηαζηξέςνπλ. 

14. ΟΡΔΙΥΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ 

Γηα θάζε πδξνκεηξεηή πνπ ζα παξαδνζεί ζα ηνλ ζπλνδεχνπλ θαη ηα νξεηράιθηλα 

εμαξηήκαηα ζχλδεζεο (ξαθφξ) 

15. ΔΓΓΤΗΔΙ 

15.1 Οη κεηξεηέο ζα είλαη εγγπεκέλνη γηα ρξνληθή δηάξθεηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπο. 

15.2 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη κε θαηλνχξγην θάζε 

κεηξεηή πνπ ζα ππνζηεί βιάβε εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ε νπνία, βιάβε ζα 

νθείιεηαη ζε ηερληθή ή πνηνηηθή αλεπάξθεηα ηνπ κεηξεηή. 

 

   ΔΤΡΩ      Ολογπάθωρ: ενενήνηα   
                                   Απιθμηηικώρ: 90,00       

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 
Αξζξν Σ16.21 χλδεζε ππάξρνληνο θξεαηίνπ κε ππάξρνπζαο παξνρή χδξεπζεο 

(αλακνλήο)  
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ  6630.1, ΗΛΜ-4   
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Υάξαμε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ νδνζηξψκαηνο (αζθαιηηθνχ ή απφ 
ζθπξφδεκα κε αζθαιηνθφθηε) ζηελ ζέζε επέκβαζεο θαη ε δηάλνημε νξχγκαηνο 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο.  
 
δ. Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ησλ 
πξντφλησλ απνμειψζεσλ θαη εθζθαθψλ. 
 
ε. Η πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ησλ απαηηνπκέλσλ 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη πιηθψλ. 
 
ζη. Η ζχλδεζε ηνπ πδξνκέηξνπ επί ηεο παξνρήο χδξεπζεο (αλακνλήο)  
 
δ. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο (εχθακπηνη ζσιήλεο 
flexible, ή ζσιήλεο ΡΔ Φ 25 mm κε ηα αληίζηνηρα ξαθφξ ζηα άθξα ηνπο) κεηαμχ 
ηνπ πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ κεηξεηψλ κε ηελ παξνρή χδξεπζεο (αλακνλήο)  
 
ε. Η επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε άκκν ιαηνκείνπ θαη ε επαλαθνξά ηνπ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε 
(νδνζηξσζία, αζθαιηηθα, θξαζπεδφξεηζξα, πιαθνζηξψζεηο, επηζηξψζεηο 
ζθπξνδέκαηνο θιπ), ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε 
πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" θαη 08-06-08-04 
"Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 
 

 
Γηα απφζηαζε ηνπ πδξνκέηξνπ απφ ηνλ ππάξρνληα ζσιήλα αλακνλήο ηεο ζχλδεζεο 
κε ηνλ αγσγφ χδξεπζεο ≤ 4,00 m 

 
                                     ΔΤΡΩ      Ολογπάθωρ: δεκαοκηώ   

                                   Απιθμηηικώρ: 18,00 
 
 
 

 
ΟΤΦΛΙ,  12.06.2015                                                           ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

           Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                   Ο ΔΛΔΓΞΑ 
 

                                                                                                                                                                   
      ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ                                                                                                                             
    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

15PROC003198854 2015-10-21



 1 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

Έργο: 

 
 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ - ΤΝΔΕΗ 
ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΣΤΟ 
ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Αρ. Μελέτης 46/2015  Προσπ:  48.000,00  ΕΥΡΩ (κε Φ.Π.Α. 23%) 

  Πηγή: ΑΣΑ 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άπθπο 1° : Ανηικείμενο ηηρ επγολαβίαρ  

 
 1.1   Σερληθφ αληηθείκελν απηήο ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

 1.2   Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο  φξνπο, νη      

νπνίνη ζα ηζρχζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη παξάιιεια κε ηνπο  

φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ηα    

νπνία αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ηζρχνπλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζηε κειέηε. 

1.3 Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ 

«Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο», ζπκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο 

ηνπ «Σηκνινγίνπ Μειέηεο». 

1.4 Σν αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηνπ «Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  (με ΦΠΑ) 48.000,00 € 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜ. ΜΔΛΔΣΗ (σωπίρ ΦΠΑ)  39.024.39 € 

Φ.Π.Α. πος αναλογεί (23%) 8.975.61  € 

 

Άπθπο 2° : ύμβαζη καηαζκεςήρ ηος έπγος 
 

2.1 Η ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 

609/85, ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη γηα 

ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν κε ην πνζφ, πνπ πξνέθπςε απφ ηε δεκνπξαζία καδί κε ηηο απξφβιεπηεο 

δαπάλεο. 

2.2 Ο κεηνδφηεο ζα θαιείηαη κε πξφζθιεζε, πνπ γίλεηαη καδί κε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε 

ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο κέζα ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε απφ δέθα πέληε 

(15) εκέξεο. 

2.3. Με εκθάληζε ηνπ κεηνδφηε ή κε πξνζθφκηζε ηεο πην πάλσ εγγχεζεο ζπλεπάγεηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα: 

2.3.1 έθπησζε ηνπ κε απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ρσξίο 

θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη 
2.3.2 θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ζαλ εηδηθή πνηλή. 
 

Άπθπο 3° : Δγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ 

 

3.1 Αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο  
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Άπθπο 4° : Πποθεζμίερ – Παπαηάζειρ  

 

 
4.1 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα απνπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ απηήο ηεο εξγνιαβίαο 

κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

4.2 Παξαηάζεηο  ηεο  ζπλνιηθήο  πξνζεζκίαο  εγθξίλνληαη   ζχκθσλα   κε  ην  δεχηεξν  

εδάθην  ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 

3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1418/84 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4.3 ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ ΓΤΟ (2) κήλεο (νξηαθή πξνζεζκία), 

ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1418/84 φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

 

Άπθπο 5
ο
   : Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος – Μησανικόρ εξοπλιζμόρ-   

                    Πποζωπικό  

 
5.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα 

έγθξηζε, ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αληαπνθξηλφκελνο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο ηνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζα θιηκαθψλεηαη 

κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 απηήο ηεο Δ..Τ., κε βαζηθή επηδίσμε 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα απνδνζνχλ, θαηά ην εθηθηφ, νινθιεξσκέλα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ (γξακκηθφ δηάγξακκα). 

5.2 Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν θαη 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα , γηα ηελ εκπξφζεζκε 

θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

5.3 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ γηα λα 

ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο ρξεηαζηεί λα ζπγθξνηήζεη πξφζζεηα λπθηεξηλά ζπλεξγεία, λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ππεξσξίεο, εξγαζίεο ζε εκέξεο αξγίαο θ.ι.π. πέξα απφ απηέο πνπ είρε 

πξνβιέςεη θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε 

νπνηνδήπνηε επί κέξνπο πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ ή έθζεζε ή άιιν ζηνηρείν πνπ έρεη 

ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξφλν. 

 

Άπθπο 6° : Τπέπβαζη πποθεζμιών – Ποινικέρ πήηπερ  

 
6.1 Γηα θάζε εκέξα, ππαίηηαο απφ ηνλ αλάδνρν, ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο,       

επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5, παξ.2  ηνπ Ν.3263/2004 φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα θαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη ζ' απηφ. 

6.2  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη 

ηα πνζά θαη νη πξνζεζκίεο φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο παξαηάζεηο. 

 

 Άπθπο 7°: Γαζμοί – Αηέλειερ  

 
7.1 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ,  ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, πεξηιακβάλεη δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θ.ι.π., γηα πιηθά, πνπ ζα εηζαρζνχλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. 

7.2 Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηέιε, δαζκνχο, δηφδηα, θφξνπο θ.ι.π. ελ γέλεη ή απφ 

ηνπο εηδηθνχο θφξνπο γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θ.ι.π. 

θαζψο θαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

θαχζηκα θαη ιηπαληηθά   ή  απφ   θάζε  άιιε  επηβάξπλζε  (φπσο π.ρ.  γηα δηάθνξα  ηακεία,   

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ι.π.) πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 
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ηε Γηαθήξπμε. Οη ηπρφλ εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ κεραλεκάησλ, πιηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ 

ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ κε ηηο λφκηκεο εγθξίζεηο. 

 

Άπθπο 8° : Σπόπορ επιμέηπηζηρ επγαζιών 

 
8.1 Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην  ηηκνιφγην 

ηεο εξγνιαβίαο θαη ζηα εγθεθξηκέλα άξζξα ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 

8.2 Γηα εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη ζηα πην πάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο,  

Δπηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη κφλν νη κνλάδεο, πνπ εθηειέζζεθαλ πξαγκαηηθά. 

 

Άπθπο 9° : Δπιμεηπήζειρ - Πιζηοποιήζειρ 
 

9.1 Γηα ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1418/84, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 θαη 40 ηνπ Π.Γ. 

609/85, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα . 

9.2 Κάζε πηζηνπνίεζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε θαη κε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ θσηνγξαθίεο 

ηνπ έξγνπ, ζε θάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο, απφ ηηο νπνίεο ε κία ζα δείρλεη ηε γεληθή άπνςε ηνπ, 

πάληα απφ ην ίδην ζεκείν ιήςεο. 

 

Άπθπο 10° : Λογαπιαζμοί – Πληπωμέρ – Κπαηήζειρ  
 

10.1 Οη ινγαξηαζκνί εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ 

Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

10.2 ' απηή ηελ εξγνιαβία ηζρχνπλ ηα εμήο πνζνζηά γηα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. 

(εξγνιαβηθά πνζνζηά): 

 

10.2.1 Γέκα οκηώ ηοιρ εκαηό (18%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο θαη ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

10.2.2 Γέκα οκηώ ηοιρ εκαηό (18%) επί ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη δελ  

ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

10.3 Οη πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηβαξχλνληαη κε ηελ 

πξνθαηαβνιή θαηά λφκν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

10.4  Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

10.5 Οη ηηκέο κνλάδαο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε ζχληαμε κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο ή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο, φπσο ηέιε, δαζκνχο, 

εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο, πνπ 

ηπρφλ ζα θαλνληζζνχλ. 

10.6 Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

10.6.1 Καλνληθφ ηηκνιφγην ζε ηξία (3) αληίηππα. 

10.6.2 Γηπιφηππν  ηεο  αξκφδηαο  Οηθνλνκηθήο  Δθνξίαο γηα  ηελ  πξνθαηαβνιή  ηνπ  

θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

10.6.3 Σα δειηία θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. 

10.6.4 Βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εξγνιαβία ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

10.6.5 Απφδεημε θαηαβνιήο πνζνζηνχ 0,2% θαη 1% επί ηνπ πνζνχ θάζε ινγαξηαζκνχ ππέξ ηνπ 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. (άξζξν 12 Ν. 915/79 θαη Απνθάζεηο 9/94 θαη 10/94 ηεο Οινκέιεηαο  ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ.) 

10.6.6 Παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ζηνλ ινγαξηαζκφ 040/546107/30 ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο 

ηεο Διιάδνο θξάηεζεο 6 °/00 επί ηνπ πνζνχ θάζε ινγαξηαζκνχ σο δηθαηψκαηνο Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 
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ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 34 θαη 35 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93 

«Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

10.7 ην θνλδχιην, πνπ πξνθχπηεη ηειηθά, επηβάιινληαη νη θξαηήζεηο γηα εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη ηπρφλ λφκηκεο απνδεκηψζεηο ηνπ αλάδνρνπ ή 

αθαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ  Π.Γ.  609/85 φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα, ηπρφλ επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε 

εγγχεζεο (αλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί νη αληίζηνηρεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο), απφζβεζε 

πξνθαηαβνιψλ θ.ι.π., γεληθά δε πξνζζαθαηξνχληαη νθεηιφκελα ή ρξεσκέλα ζηνλ εξγνιάβν πνζά, 

ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα πιεξσζεί θαη λα γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ 

απαηηήζεσλ. 

10.8 ηηο εληνιέο πιεξσκήο πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθχθιην Δ18/06-02-87 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 

Έξγσλ. 

 

Άπθπο 11° : Σιμέρ μονάδαρ νέων επγαζιών  

 
ε πεξίπησζε, πνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζα 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 609/85, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 286/94 θαη φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Άπθπο 12° : Αναθεώπηζη ηιμών  

 
12.1  Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα εθαξκφδνληαη, γεληθά, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

1418/84, φπσο ηζρχεη ζήκεξα . 

12.2 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαη ζηε ζηήιε κε επηθεθαιίδα «Αληίζηνηρν θνλδχιην 

αλάιπζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε» θαζνξίδεηαη, κε ηνλ αξηζκφ ηνπ άξζξνπ ηεο αλάιπζεο, ην 

αληίζηνηρν θνλδχιην (απηνχζην ή παξεκθεξέο), κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο θαη' 

απνθνπή ηηκήο θαη ηεο ηηκήο θάζε εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 13° : Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

 
Γεληθά, γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πιηθψλ, ζα εθαξκνζζνχλ νη εγθεθξηκέλεο κε ηε κειέηε Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά νη ηζρχνπζεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ή επίζεκνη Διιεληθνί 

Καλνληζκνί θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη, νη επίζεκνη Γεξκαληθνί Καλνληζκνί ή 

άιινη αλάινγνη μέλνη επίζεκνη θαλνληζκνί. 

 

Άπθπο 14° : Γενικέρ ςποσπεώζειρ ηος αναδόσος  

 
14.1. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, 

ζηα ζρέδηα θαη ζηα ηεχρε ππνινγηζκψλ ηεο κειέηεο. 

14.2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη πηζηά ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, λα ηεξεί ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηε δηάηαμε ησλ κεξψλ ηνπ έξγνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη αθξηβψο κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ζπγγξαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

14.3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.  

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο - αηηήζεηο ζεξαπείαο – 

δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ). 

14.4. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο 

έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκα θαη αλ νη 

κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ. 
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Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή δηαηαγή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν ηνπ 

έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην θαη λα επαθνινπζεί 

ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα . 

14.5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο ζπκπιεξψζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1418/84 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθείκελνπ. 

14.6. Ο  νξηδφκελνο,  ζχκθσλα  κε  ηελ παξάγξαθν 2  ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ  Π.Γ.  609/85 φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα ηερληθφο αληηπξφζσπνο ηνπ αλάδνρνπ ζα έρεη εηδηθφηεηα δηπισκαηνχρνπ *. 

14.7. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, 

φηη πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηνπ Π.Γ. 1073/81 «Πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θ.ι.π. ». 

14.8. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε 

θάζε άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο (εθηφο ελδερνκέλσο απφ ηελ άδεηα 

αλέγεξζεο νηθνδνκήο), είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

14.9. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ζην εξγνηάμην φια ηα ζηνηρεία, πνπ απαηηνχλ νη 

λφκνη, φπσο εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ Π.Γ. 609/85, λα ηεξεί ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο λα παίξλεη, ζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ, ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Π.Γ. 

778/80 θαη 1073/81 «Πεξί κέηξσλ  αζθαιείαο  θαηά  ηελ  εθηέιεζε  εξγαζηψλ  θ.ι.π.»,  

εθπνλψληαο  κε  επζχλε  ηνπ  θαη ππνβάιινληαο   αξκνδίσο   θάζε   ζρεηηθή   κειέηε,   φπσο  

ζηαηηθή   κειέηε   ηθξησκάησλ,   κειέηε 

πξνζσξηλήο ζήκαλζεο ησλ έξγσλ, Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ. Α. Τ. ) θαη 

ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο (. Α. Τ.) ηεο απφθαζεο ΓΙΠΑΓ/177/02/03/01 ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ (άξζξα, 2 θαη 3).θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 

609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

14.10.Ο αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα ηηο απαξαίηεηεο παξνρέο 

ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο φπσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θ.ι.π., πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

Άπθπο 15° : Πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ 
  
15.1.  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε απαηηνχκελν κέηξν γηα ηελ     

          πξνζηαζία  ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε, ζπληήξεζε, θαζαίξεζε   

           θαη  απνθνκηδή, κεηά  ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ   

           θαη  πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ. 778/80 θαη   

         1073/81, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην   

           πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ. 

15.2. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκέλν φζν θαη ζηνλ γεληθφηεξν ρψξν ησλ έξγσλ, πνπ ζα 

νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα, πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

γη' απηφ θαη πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο 

εξγαζίεο ηνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο, γηα ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία 

δελ ζα θέξεη θακία επζχλε. 

 

Άπθπο 16° : Δπγαζίερ πος εκηελούνηαι από ηην Τπηπεζία ή από άλλοςρ ανάδοσοςρ                   

– Γιάνοιξη οπών  

 
16.1 Ο αλάδνρνο νθείιεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε ζχκβαζε ηνπ θαη εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο εξγνιάβνπο ηεο, 
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δηαηάζζνληαο θαηάιιεια ηα κέζα ηνπ (ηθξηψκαηα θ.ι.π.) θαη ξπζκίδνληαο ηε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ παξεκβάιιεη θαλέλα εκπφδην ζηελ εθηέιεζε ησλ εθηφο ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ εξγαζηψλ. 

16.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηακνξθψλεη ή λα δηαλνίγεη ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ, 

θσιηέο ή αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιελψζεσλ ή εμαξηεκάησλ θάζε 

ειεθηξνκεραλνινγηθήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ρσξίο 

θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο 

ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ. 

16.3 Οπσζδήπνηε, απαγνξεχεηαη ε κφξθσζε ή δηάλνημε απφ ηνλ αλάδνρν θσιεψλ ή νπψλ ζε 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα 

κεραληθνχ. 

16.4 ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ νπψλ, θσιεψλ ή απιαθηψλ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ ή 

εμαξηεκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Άπθπο 17° : Απηιόηηηα ηων καηαζκεςών  
 

17.1 Ο θαζνξηζκφο απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηελ ηερληθή 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ή νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, ζρεηηθά κε ηηο κεξηθέο δηαζηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, δελ απαιιάζζεη 

ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ 

θαηαζθεπψλ θάζε είδνπο. 

17.2 ρεηηθά κε ηα πην πάλσ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ή απφ ηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή απφ ηηο νδεγίεο θαη δηαηαγέο ηεο 

Τπεξεζίαο, απαηηείηαη φκσο γηα ηελ ηερληθή αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ην εθαξκφζεη, ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ λα είλαη άξηην ζηελ θαηαζθεπή 

θαη άκεκπην ζε εκθάληζε θαζψο θαη ζηηο ζέζεηο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

 

Άπθπο 18° : Πποέλεςζη, ππομήθεια ςλικών – Δξαζθάλιζη ππομήθειαρ 

 

18.1 Όια ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ηεο 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη εγρψξηαο πξνέιεπζεο εθηφο απφ φζα 

απνδεδεηγκέλα, δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα πνπ πξνδηαγξάθνληαη θαη 

αλαθέξνληαη ξεηά, ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ, ζαλ πξνέιεπζε 

εμσηεξηθνχ. 

18.2 Η ρξήζε αδξαλψλ ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

18.3 Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν 

αλάδνρνο εξεχλεζε θαη εμαζθάιηζε ηελ πξνκήζεηα απφ ηελ αγνξά φισλ ησλ πιηθψλ, 

κεραλεκάησλ θαη κέζσλ, πνπ απαηηνχληαη θαη αλαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη 

επνκέλσο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη  απφ ηελ  Τπεξεζία ηξφπν πξνκήζεηαο θαη εθηέιεζεο 

ή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ ιφγν απηφ.  

 

Άπθπο 19° : Καηαζκεςαζηικά ζσέδια – Οδηγίερ σειπιζμού – Φωηογπαθίερ 

 
19.1 αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη νπσζδήπνηε        

         πξηλ   απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία, ζε  

        ηξία (3) αληίηππα ηα εμήο ζρέδηα ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε: 

19.1.1. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα,  ζε  θιίκαθα 1:200,  ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ησλ   έξγσλ,  κε 

νξηδνληηνγξαθηθέο θαη πςνκεηξηθέο ελδείμεηο. 

19.1.2 Οξηζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 

           19.1.3.Οξηζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, δειαδή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, 

πδξαπιηθψλ θ.ι.π., κε ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ δηαηάμεσλ θαη θαηφςεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα 

ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο θαη ηα κεγέζε ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, δηθηχσλ θ.ι.π. 

19.2   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη απαξαίηεηα λα πάξεη, λα εθηππψζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη 

λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή: 
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19.2.1 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ  έξγνπ θαη 

19.2.2 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο δηαζηάζεσλ 24X36 εθ., ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε θηίξην θαη κία 

(1) ηνπιάρηζηνλ ηεο γεληθήο άπνςεο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Άπθπο 20° : Γιοικηηική παπαλαβή για σπήζη  

 
20.1. Πξηλ ηελ παξαιαβή (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή), είλαη δπλαηή ε παξάδνζε ζε ρξήζε κέξνπο ή 

θαη νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ Π.Γ. 609/85. φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

20.2. Η παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε ρξήζε δελ αληηθαζηζηά ζε θακηά πεξίπησζε ηελ παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή). 

 

Άπθπο 21° :ςνηήπηζη και παπαλαβή ηος έπγος  

 
21.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ν αλάδνρνο επηζεσξεί θαη δηαηεξεί ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

21.2 Δπίζεο, θαιείηαη λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1418/84 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

21.3 Δάλ δελ πξνβεί κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ ηνπ θαζνξίζζεθε, ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή 

δεκηάο, γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζα εθηεινχληαη απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, 

κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3263/2004. 

21.4 Γεληθά γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ρξφλν εγγχεζεο, ζπληήξεζε θαη νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί 

εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 11 ηνπ Ν. 1418/84 θαη 53-55 ηνπ Π.Γ. 

609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα ν ρξφλνο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) 

κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε 

νξηζηηθή παξαιαβή. 
 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΟΤΦΛΙ,   12.06.2015 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΙ,  12.06.2015 

Ο ΤΝΣΑΞA 

 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ 

 ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

    Έξγν: 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ - ΤΝΔΕΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ ΣΟ 
ΤΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 

ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

Αξ. Κειέηεο 46/2015  Πξνππ 48.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) 

  Πεγή  ΑΣΑ 

 

 

 

ΓΔΛΗΘΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 

 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο  

 

 Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο 

απιψλ δεκνηηθψλ έξγσλ ,ε δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηελ δηαρείξηζε 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 

Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

 Σα Γεκνηηθά έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

Α) ησλ Λ.3669/08, 1418/84, 2229/94, 2307/95, 2372/96, 2338/95, 2576/98, 

2940/01, 3263/04 

Β) ησλ Π.Γ 171/87, 410/95, 402/96, 609/85, 286/94, 323/89, 210/97, 218/99, 

23/93, 368/94, 285/97, 85/95, 218/99 

Γ) ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηνπ ΤΠ.Δ θαη  

Γ) ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 

θαη ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο, αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ.  

 

Άξζξν 3ν : Σπκβαηηθά ηεύρε   

 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 

1.Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ  

2.Σηκνιφγην Κειέηεο, φπσο ζπκπιεξψλεηαη πεξηγξαθηθά απφ ην ηεπρνο 

ηερληθψλ πεξηγξαθηθψλ πεξηγξαθψλ θαη ηα ζρέδηα.  

3.Πξνυπνινγηζκφο  Κειέηεο θαη πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο 

4.Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

5.Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

6.Σερληθή πεξηγξαθή θαη ζρέδηα κειέηεο 

7.Σερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
 

 

Άξζξν 4ν : Εγγύεζε – πξνζεζκία απνπεξάησζεο    

 

Απηέο νξίδνληαη ζηελ Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ζηε δηαθήξπμε : 

 

α. Ζ απφθαζε απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηελ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή 

β. Ζ παξνχζα θαη ε γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

γ. Ο πξνυπνινγηζκφο, πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

δ. Οη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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Άξζξν 5ν : Πξόνδνο εξγαζηώλ / Κπξώζεηο ιόγσ θαζπζηεξήζεσο  

 

α]Κε βάζε ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην θαηά 

ην άξζξν 32 ηνπ ΠΓ 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 
β]ε πεξίπησζε πνπ ζηε δεκνπξαζία θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο 
εγγεγξακκέλεο ζηα Λνκαξρηαθά Κεηξψα ,ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θνηλνπνηεί 
έγθαηξα πίλαθα εξγαζηψλ[παξ.4 ηνπ αξζξ. 32 ηνπ ΠΓ 609/85] φπσο ηζρχεη 
ζήκεξα. 
γ]Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο εξγάηεο θαη κεραληθά 
κέζα θαη λα εθαξκφζεη ππεξσξίεο λπθηεξηλά ζπλεξγεία θαη λα εξγαζζεί 
εμαηξέζηκεο εκέξεο αλ ην απαηηήζεη ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ρσξίο λα δηθαηνχηαη γηα ην ιφγν απηφ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. Ζ ππεξεζία κπνξεί 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ αλ 
θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 
δ]ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ηεξεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 
ρξνλνδηάγξακκα ή ηνπο πίλαθεο εξγαζηψλ πξνζεζκίεο θαη θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν 
ηνπ έξγνπ ψζηε λα είλαη πξνθαλψο αδχλαηε ε εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ ζην 
ζχλνιν ηνπ είλαη δπλαηφλ λα θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 6 
ηνπ Λ.3263/28-9-2004 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Άξζξν 6ν : Γελ. Έμνδα – Όθεινο Εξγνιάβνπ   

 

ηελ έλλνηα ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ην άξζξν 5 

παξ. 4 ηνπ ΠΓ 609/85 ηα νπνία θαηαβάιινληαη επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ πνπ 

ηζρχνπλ ή λέσλ ηηκψλ κνλάδνο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ή ησλ απεπζείαο 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ δηαιακβάλνληαη: 

α]0η κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο ,αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 
β]Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη 
δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ 
χδξεπζεο ,ζέξκαλζεο θιπ. 
γ]Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ,ζχλαςεο ζπκβάζεσο ,εγθαηαζηάζεσο 
εθηειέζεσο θαη παξαιαβήο ησλ έξγσλ. 
δ]Θάζε είδνπο θφξνη,ηέιε έμνδα εγγπήζεσο ηφθνη θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη 
ινηπψλ πάζεο θχζεσο επηβαξχλζεηο. 
ε] Δμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη 
δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
ζη]' Δμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ 
θαη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεηο πξνο ηξίηνπο. 
δ] Δμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθφκηζεο ησλ πξντφλησλ 
ζε ζέζεηο πνπ λα επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία. 
ε]Θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη αιιά αλαγθαία γηα ηελ νξζή έληερλν 
θαη ζχκθσλν πξνο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηνχκελε γηα 
ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε πιεπξά ζρεηηθά πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαζψο θαη θάζε είδνπο επηζθαιή έμνδα. 

ζ]Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 7ν : Μεραληθόο εμνπιηζκόο  

 

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ θάζε θνξά απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ζα εμεπξίζθεηαη κε 

κέξηκλα θαη κε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ν εμνπιηζκφο απηφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ 

ίδην ελψ ε ππεξεζία δελ ζα έρεη θακία αλάκεημε ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθά κε ηνλ 

παξαπάλσ εμνπιηζκφ. 
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Άξζξν 8ν : Αηπρήκαηα θαη δεκηέο  

 

Οη αλάδνρνη έξγσλ ηα νπνία εθηεινχληαη κέζα ζε αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο ΗΘΑ 

ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ ζ απηφ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. ε 

πεξίπησζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ ΗΘΑ νη αλάδνρνη 

ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

νπνίν είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε αζθάιηζε ηνπ. Σν ππφινηπν 

πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλνο ν αλάδνρνο λα αζθαιίζεη ζε κηα απφ ηηο 

αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηνπ δεκνζίνπ. Ζ δαπάλε γηα φια ηα 

αζθάιηζηξα ηα νπνία πξέπεη λα θαηαβάιεη ν εξγνιάβνο δει. εξγνδνηηθή θαη εηζθνξά 

αζθαιηζκέλσλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνιάβν .ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

επηβαξπλζεί ν εξγνιάβνο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε 

έξγα ηνπ δεκνζίνπ , δήκσλ, θνηλνηήησλ θαη γεληθά θάζε κνξθήο θνηλσθειή έξγα..  

 

Άξζξν 9ν : Φόξνη – ηέιε θαη θξαηήζεηο  

 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ηνλ βαξχλνπλ φινη αλεμαξηήησο θφξνη 

,ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ θαηαβνιή ζην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θάζε κνξθήο δψξσλ γηα ηηο ενξηέο Πάζρα θαη 

Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ επηδφκαηνο 

αδείαο. Δάλ κεηά ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν δηαγσληζκφο επηβιεζνχλ λέα ηέιε θαη 

θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ νξηζκέλα απφ απηά πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηα αληίζηνηρα πνζά πιεξψλνληαη επί πιένλ ή εθπίπηνληαη αληίζηνηρα 

απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ησλ 

αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ. 

 

 

Άξζξν 10ν : Μειέηε ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ  

 

Ζ έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε ππφςε 

ηνπ ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο 

δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ , ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν 

κεηαθνξέο, ηελ δηάζεζε , δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε 

ησλ δξφκσλ ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο δξφκσλ πξνζπέιαζεο ,ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηελ δίαηηα 

ησλ ξεπκάησλ θαη φιεο ηηο άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο ηα δπλάκελα 

λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηελ ζχκβαζε πξνο ηελ 

νπνία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 

 

Άξζξν 11ν : Φύιαμε πιηθώλ έξγσλ –ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο – κέηξα 

πξνζηαζίαο βιάζηεζεο  

 

α]Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ 

ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην θαζψο θαη ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο. ρεηηθέο 

δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ 

εθηειεζζνχλ ηα κέηξα θχιαμεο, πξνζηαζίαο ή δηαηήξεζεο ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε κε αληίζηνηρν θαηαινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 
β]Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο 
ησλ θάζε κνξθήο θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα εθηεινχκελα έξγα 
γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ 
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απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ αλαθνξηθά ε 
επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.  

γ]Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ πθηζηάκελε βιάζηεζε θαη ηηο 

θαιιηεξγεκέλεο     εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ εθηειείηαη ην έξγν θαη επζχλεηαη γηα 

θάζε θνπή δέλδξνπ ζάκλνπ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο ε νπνία δελ ήηαλ απαξαίηεηε λα 

γίλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 12ν : Πξόιεςε αηπρεκάησλ – κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηεο 

θπθινθνξίαο  

 

Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ πξνο ην πξνζσπηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη πξνο θάζε ηξίην θαζψο θαη γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο 

απηνχο. 

Γαηψδε νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε γεληθά δε ηα νξχγκαηα κέζα ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πξέπεη επί πιένλ λα επηζεκαίλνληαη κε θψηα ηε λχθηα. 

Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθέο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη 

κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν 

θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

 

Άξζξν 13ν : Χξήζε έξγνπ πξν απνπεξάησζεο  

 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ηειεηψζεη κεξηθά ή νιηθά ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηφ 

απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ δελ έρεη απνπεξαησζεί ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε. Αλ ε παξαπάλσ θαηνρή ή ρξήζε ήζειε θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηεο 

εξγαζίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

εξγνδφηε πξηλ ηεο απνπεξαηψζεσο ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν 

ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηηο πξάγκαηη απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο. 

 

Άξζξν 14ν : Τνπνγξαθηθέο εξγαζίεο – εθαξκνγέο επί ηνπ εδάθνπο  

 

Θάζε εξγαζία πνπ είλαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζην έδαθνο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ εθηειείηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαηά ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα 

πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά 

κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

Άξζξν 16ν : Κξαηήζεηο 

 

ρεηηθή εγθχθιηνο ππ.αξ. 29417/85/1967. 
1) Έξγα πνπ εθηεινχληαη κε ηηκέο κνλάδνο ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
α]2% ΣΑΓΘΤ, β]1% ΣΤΓΘ, γ]1,5 ΣΚΔΓΔ θαη ΔΚΠ, δ]0,2% ΣΔΔ, ε]1% ΣΠΔΓΔ (αλ ν 

αλάδνρνο είλαη εξγνιάβνο Γ.Δ ,ζη] Φφξνο εηζνδήκαηνο ,δ] λφκηκν ραξηφζεκν , ε) 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζ) Ο, 2% ΣΚΔΓΔ  θαη η) θξάηεζε 6%ν ( έμη ηνηο ρηιίνηο) 
ηνπ λφκνπ 2166/93. 

2) Έξγα εθηεινχκελα κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ. Ο αλάδνρνο ππφθεηληαη κφλν ζηηο παξαπάλσ απφ ζηνηρεία( ζη,δ,η) 
επηβαξχλζεηο Δηζθνξέο θαη  1, 2% ΣΚΔΓΔ. 

 

Άξζξν 17ν : Χξόλνο εγγύεζεο  

 

Όπσο νξίδεηαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
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Άξζξν 18ν : Τειηθόο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο 

 

Δθδίδεηαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ . 
Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ εμνθιεηηθνχ 
ινγαξηαζκνχ αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζηνλ ηειηθφ 
ινγαξηαζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΟΤΦΛΙ,   12.06.2015 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΙ,   12.06.2015 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ 
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ΣΧΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΥΣΟ» 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 1 

 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ - ΤΝΓΔΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ ΣΟ 

ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΠΡΟ-

ΒΑΣΧΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΚΣΟ» 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 

 

(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 
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ΣΧΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΥΣΟ» 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ                                                                                                                             2 

Β1.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ                                                                                               3  

Β2. ΔΡΓΑΗΔ – ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

        (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 5α θαη 6β) 5 

Γ. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5α)                                5 

Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ                                              6 

Δ.  ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

          (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5β) 6 

Ε. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνο 6) 7 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

 

ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ - ΤΝΓΔΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ ΣΟ Τ-

ΠΑΡΥΟΝ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΠΡΟ-

ΒΑΣΧΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΚΣΟ» 

Β1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

Με ηην παρούζα μελέηη προβλέπεηαι να γίνει ζύνδεζη ηων καηοικιών ηοσ οικιζμού Φσ-

λακηού και Προβαηώνα με ηο καινούριο δίκησο ύδρεσζης. 

σγκεκριμένα, θα ηοποθεηηθούν καινούργιοι σδρομεηρηηές ζε καινούρια προκαηαζκεσα-

ζμένα θρεάηια και θα καηαργηθούν ηα σπάρτονηα. Οι εργαζίες ποσ προβλέπεηαι να γίνοσν 

περιγράθονηαι αναλσηικά ζηο ηιμολόγιο ηης μελέηης.  

 

Οικονομικά ζηοιτεία. Ο προϋπολογιζμός ηοσ έργοσ ανέρτεηαι ζηο ποζόν ηων 48.000,00 

€, εκ ηων οποίων ηα 8.975,61 € είναι ο Φ.Π.Α.23%. 
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ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 3 

 

Γ/ΝΗ ΔΡΓΟΤ: ΟΗΚΗΜΟΗ ΦΤΛΑΥΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΣΧΝΑ 

 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:   ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ:  ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

 

Β2. ΔΡΓΑΗΔ- ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 5α θαη 6β) 

 

30. ΚΩΔ 
(95) 

31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Φ.Α. 
(96) 

32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(97) 

33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ 
(98) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Γ.  ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5α) 

Γ1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΟΓΖΓΟΤ Α & Τ (παράγραφοι 2.1 έως και 2.10) 

Γ2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΟΓΖΓΟΤ Α & Τ (παράγραφοι 3.1 έως και 3.7) 
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ΣΧΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΥΣΟ» 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 4 

Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ  

1. Πηζαλόο θίλδπλνο από αζηνρία ηνπ εδάθνπο (θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεύζεηο, ππν-

ρωξήζεηο πξαλώλ, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή) 

2. Πηώζε πιηθώλ  

3. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 

4. Κίλδπλνο ππξθαγηάο 

5. Κίλδπλνο ζηε κεηαθνξά πιηθώλ 

6. Κίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από δίζθν θνπήο, ζόξπβνο. 

7. Καλέλαο νξαηόο θίλδπλνο 

 

Δ. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5β) 

1. Γελ πθίζηαληαη θίλδπλνη ιόγω ηεο θύζεωο ηνπ έξγνπ. 

2. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

3. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

4. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

5. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

6. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

7. Καλέλαο νξαηόο θίλδπλνο.  

 

  

Ε. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνο 6) 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Α &Τ (Παξάγξαθνη 7.1 έωο θαη 7.14) 

 

1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην, πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο: Γελ απαηηείηαη ηδηαί-

ηεξε κέξηκλα πέξαλ ηωλ ζπλεζηζκέλωλ. 
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 2. Κπθινθνξία νρεκάηωλ θαη πεδώλ εθηόο ηνπ εξγνηαμίνπ: Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

κέξηκλα πέξαλ ηωλ ζπλεζηζκέλωλ. 

3. Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνο απνθνκηδήο : Απνζήθεπζε ζηνλ αθάιππην 

ρώξν θαη απνθνκηδή αρξήζηωλ κε κεραληθά κέζα.  

4. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλωλ πιηθώλ.  

  Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηθίλδπλα πιηθά.  

5. Υώξνη πγηεηλήο : Θα δεκηνπξγεζεί πξόρεηξν WC.  

 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΟΤΦΛΗ,   12.06.2015 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ  Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΗ,   12.06.2015 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΚΟΣΑΝΖ ΔΛΔΝΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ 
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ΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΥΣΟ » 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 1 

 

 

 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ 

ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟ-

ΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ» 
 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) 

(Π.Γ. 305/96, άρθρο 3 παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 10, 11) 
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ΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΥΣΟ » 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 2 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

Α.   ΓΔΝΙΚΑ ............................................................................................................................. 3 

B.  ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ .................................................................................................... 3 

Γ.   ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ............................................................................................................. 6 

Γ.   ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ......................................................................... 6 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 3 

Α.   ΓΔΝΙΚΑ 

 

ΕΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ - ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΙΚΣΤΟ 

ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΣΟ» 

 

Γ/ΝΗ ΔΡΓΟΤ: ΟΙΚΙΜΟΙ ΦΤΛΑΥΣΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  46/2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  192 /2015 ΑΠΟΦΑΗ Γ.. ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:   ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ , ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

B1.  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

                Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζύλδεζε ησλ θαηνηθηώλ ηνπ νη-

θηζκνύ Φπιαθηνύ θαη Πξνβαηώλα κε ην θαηλνύξην δίθηπν ύδξεπζεο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηλνύξγηνη πδξνκεηξεηέο ζε θαηλνύξηα πξνθαηαζθεπα-

ζκέλα θξεάηηα θαη ζα θαηαξγεζνύλ ηα ππάξρνληα. Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιόγην ηεο κειέηεο.  

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 48.000,00 

€, εθ ησλ νπνίσλ ηα 8.975,61 € είλαη ν Φ.Π.Α.23%. 

 

Β2. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΔΡΓΟΤ 

- Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ δελ ελέρνπλ θηλδύλνπο νύηε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θαηαζθεπήο, νύηε θαηά ηε ρξήζε. 

- Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ζα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία, αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Β3.   ΥΔΓΙΑ  ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ηα ηειηθά ζρέδηα κε ηελ έλδεημε «σο θαηεζθεπάζζε») 
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ΕΡΓΟ  ̈«ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – ΤΝΓΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙ-

ΜΟΤ ΠΡΟΒΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΥΣΟ » 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 4 

Γ.   ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

   (Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά 

ηηο ελδερόκελεο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ π.ρ. ζέζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, ππξόζβεζεο θιπ, ζέζεηο θεληξηθώλ δηαθνπηώλ, δώλεο θηλδύ-

λνπ θιπ.) 

Γ.   ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

   (Γηα κειινληηθέο εξγαζίεο ζην έξγν όπσο π.ρ. εξγαζίεο θαζαξηζκνύ, ζπληήξεζεο, επη-

ζθεπήο, εξγαζίεο ζε εμσηεξηθέο όςεηο, εξγαζίεο ζε ύςνο, εξγαζίεο ζε ζηέγεο θιπ.) 

+ 

ΗΜΔΙΩΗ 

Οι παράγραυοι Β3, Γ και Δ θα προσαρτηθούν στον ΦΑΥ μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΟΤΦΛΙ,   12.06.2015  

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΙ,   12.06.2015 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ 
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