∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
∆ΙΟΝ. ΡΩΜΑ 1 (ΚΤΙΡΙΟ ΞΕΝΙΑ), 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 26950 43427, FAX: 26950 24099, Email: deyazak@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ. :1600/19-04-2018
Αρ. Μελέτης: 3/2018
Προϋπολογισµός:52.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Περίληψη ∆ιακήρυξης
2. ∆ιακήρυξη
3.Τεχνική Περιγραφή
4. Ε.Σ.Υ.
5. Προϋπολογισµός Μελέτης
6. Τιµολόγιο Μελέτης
7. Τεχνικές Προδιαγραφές
8. Έντυπο Προσφοράς

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018
Κ.Α 62.07.01.076

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.), διακηρύσσει µε συνοπτικό
διαγωνισµό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ» (CPV : 45330000-9 - Υδραυλικές εργασίες),
εκτιµώµενης αξίας 52.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ .
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συµβατικά τεύχη του
διαγωνισµού

από

τις

10/5/2018

στην

ιστοσελίδα

του

δήµου

Ζακύνθου

(http://

www.zakynthos.gov.gr.) ή / και να τα παραλάβουν από το γραφείο του τµήµατος µελετών και έργων
(γραφείο 8, ισόγειο) της ∆ΕΥΑΖ στο κτίριο ΞΕΝΙΑ, το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες (ώρες ταµείου ∆ΕΥΑΖ 7.00’ –
13.00’ ).
Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού µπορούν να επικοινωνούν µε το γραφείο
Μελετών και Έργων στο τηλ. 26950 43811 εσωτ. 3,2 (Μούσουρα Ιουστίνη) ή στο 26950 43427
(Γραµµατεία Προέδρου).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρµογή του Ν. 4412/2016 µε τις αντίστοιχες προσαρµογές των
άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
H δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ΕΥΑΖ και συγκεκριµένα στο Γραφείο 8
στην οδό ∆. Ρώµα – κτίριο ΞΕΝΙΑ την 22/5/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.µ., (ώρα λήξης
επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια επιτροπή.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε
(β) µε συστηµένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο
της ∆ΕΥΑΖ.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο στο άρθρο 125 του Ν 4412/2016 (µε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης).Κριτήριο για
την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
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Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ και είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος - µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)και να ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω στην
κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και επιχειρήσεις

εγγραµµένες στα Μητρώα των Περιφερειακών

Ενοτήτων, κατηγορίας Υδραυλικών.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.,
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.040,00€, που
θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑΖ και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) µηνών και τριάντα (30) ηµερών, µετά
την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) µήνες.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως τις
31/12/2018 εκτός κι αν το συµβατικό αντικείµενο τελειώσει νωρίτερα.
Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ∆ΕΥΑΖ, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.

KOKOΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΦΕΚ Α 147) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018
Κ.Α 62.07.01.076

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑΤΗΝΕΠΙΛΟΓΗΑΝΑΔΟΧΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΕΡΓΟΥ

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

»

CPV : 45330000-9 - Υδραυλικές εργασίες
Εκτιµώµενης αξίας 52.000 Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1

Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας

Άρθρο 2

Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών

Άρθρο 3

Υποβολή Φακέλου Προσφοράς

Άρθρο 4

∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –
Κατακύρωση– Σύναψη σύµβασης - Υπογραφή συµφωνητικού

Άρθρο 5

Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συµφωνητικό – Σειρά Ισχύος

Άρθρο 6

Γλώσσα διαδικασίας

Άρθρο 7

Εφαρµοστέα νοµοθεσία

Άρθρο 8

Χρηµατοδότηση του Έργου – Πληρωµή Αναδόχου

Άρθρο 9

Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Άρθρο 10

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά
του έργου

Άρθρο 12

Προθεσµία εκτέλεσης του έργου

Άρθρο 13

∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης – Όροι υποβολής προσφορών

Άρθρο 14

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου

Άρθρο 15

Εγγύηση συµµετοχής

Άρθρο 16

Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ)

Άρθρο 17

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

Άρθρο 17Α

Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Άρθρο 18

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών

Άρθρο 19

Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 20

∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21
Άρθρο 22
Άρθρο 23

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)

Άρθρο 24

Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
ΚΕΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 25

Υπεργολαβία

Άρθρο 26

∆ιάφορες ρυθµίσεις

Χρόνος ισχύος προσφορών

18

∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης

18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
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Άρθρο 1:
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7

Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτων φορέας: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ζακύνθου
(∆ΕΥΑΖ)
Αναθέτων φορέας: ∆ΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Οδός
: ∆. ΡΩΜΑ 1 - ΞΕΝΙΑ
Ταχ.Κωδ.

: 29100

Τηλ.

:

26950 43427, 43811

Telefax

:

26950 24099

E-mail

: deyazak@gmail.com

Πληροφορίες:

: Μούσουρα Ιουστίνη

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆.Ε.Υ.Α.Ζ
Φορέας κατασκευής του έργου: ∆.Ε.Υ.Α.Ζ
Προϊστάµενη Αρχή : ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Ζ
∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Τ.Υ. ∆.Ε.Υ.Α.Ζ
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο :Τ.Σ. Περιφέρειας Ζακύνθου
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους
στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα
και εγγράφως στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των
υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη, και η µε αρ. 1883/09-03-2018 περιληπτική διακήρυξη όπως
δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ
β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016),
γ)το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
δ)ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,
ε)το τιµολόγιο δηµοπράτησης,
στ)η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
στ)η τεχνική συγγραφή Υποχρεώσεων µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους,
ζ)το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
η)η τεχνική µελέτη,
ι)τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συµβατικά
τεύχη του διαγωνισµού από την 10/5/2018 στην ιστοσελίδα του δήµου Ζακύνθου (http://
www.zakynthos.gov.gr.) ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τµήµατος µελετών και
έργων (γραφείο 8, ισόγειο) της ∆ΕΥΑΖ, το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες (ώρες ταµείου ∆ΕΥΑΖ 7.00’ –
13.00’ ).
Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού µπορούν να επικοινωνούν µε το γραφείο
Μελετών και Έργων στο τηλ. 26950 43811 εσωτ. 3,2 (Μούσουρα Ιουστίνη) ή στο 26950 43427
(Γραµµατεία Προέδρου).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/5/2018 ηµέρα Παρασκευή, ο αναθέτων φορέας
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 21/5/2018.

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς τoν
αναθέτοντα φορέα είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα. Σε
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα που
διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Ο αναθέτων φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν ο αναθέτων φορέας ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax,
e-mail ).
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά
του
………………………………………………………………………………
για το έργο : «Συντήρηση – Επισκευή ∆ικτύων Ύδρευσης ∆.Ε.
Λαγανά Αρτεµισίων»
CPV : 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες
µε αναθέτοντα φορέα τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 24.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας .
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
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φακέλου της παρ. 3.2.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της παρούσα.
3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή
την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από τον αναθέτοντα φορέα ή ακριβή ώρα
που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών
3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισµός αυτός γίνεται
στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών Σύναψη σύµβασης– Υπογραφή συµφωνητικού
4.1

Κατακύρωση -

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να
συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο του
αναθέτοντος φορέα για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του
άρθρου 3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται
η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού.
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος,
και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου
235 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της παρούσας. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε
τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από
τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και
καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
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∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται
στο ίδιο ως άνω πρακτικό.
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2
της παρούσας την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. Αν η ολοκλήρωση του
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και
του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής τουλάχιστον
των δέκα (10) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσης τους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία
συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή
της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
αναθέτοντος φορέα, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται
στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής τους.
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τις οικονοµικές προσφορές κατά τη σειρά
κατάθεσης των προσφορών. Στην προκείµενη περίπτωση όπου εφαρµόζεται η περιπτ. (β) της παρ.
2 του άρθρου 95, αν υπάρχει διαφορά µεταξύ των αριθµητικών τιµών του συµπληρωµένου
εντύπου προϋπολογισµού της οικονοµικής προσφοράς και των τιµών του τιµολογίου, το
συµπληρωµένο έντυπο προϋπολογισµού διορθώνεται µε βάση τις ολόγραφες τιµές του
συµπληρωµένου τιµολογίου της οικονοµικής προσφοράς. Επίσης, διορθώνονται σφάλµατα στα
γινόµενα και τα αθροίσµατα του συµπληρωµένου εντύπου προϋπολογισµού της οικονοµικής
προσφοράς, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε.
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο
οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της,
επικοινωνεί µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον
αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008.
ζ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε
παράρτηµά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη της.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το
αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή
τη µαταίωση), και το υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα ο οποίος το εγκρίνει.
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο
µέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
4.3 της παρούσης.
η) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), ο
αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύµβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
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εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.223.8 της παρούσας. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν.
i)
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή,
ή
ii)
αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii)
αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της
παρούσας,
o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης του αναθέτοντος φορέα για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε την υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του
αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15
της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, του
άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΖ για τη λήψη
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β) Ο Αναθέτων Φορέας είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 316 και 317 του ν. 4412/2016.
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου στα γραφεία της Τ.Υ. της ∆ΕΥΑΖ.
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 4.3
της παρούσας και στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος
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υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.8 της παρούσας µετά από
σχετική πρόσκληση του αναθέτοντος φορέα. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του
άρθρου 21 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, κοινοποιείται η απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για
την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 317.

4.3 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσµία άσκησής της είναι
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος
φορέα, ο οποίος αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις
του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του
δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη του αναθέτοντος φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συµφωνητικό –
Σειρά ισχύος
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 316 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτήµατα τους,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.
Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ
των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε
188).

και τα αποδεικτικά
επίσηµη µετάφρασή
και δικαιολογητικά
το ν. 1497/1984 (Α'

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. , είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
6.3.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης
είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

6.4.

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική.

6.5.

Η προφορική επικοινωνία µε τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και µεταξύ αυτού και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε τον
αναθέτοντα φορέα, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
7.1.

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρ µόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- Του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
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-(Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη

δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
-του ν 4472/2017 (ΦΕΚ τεύχος Α 74/19-5-2017)
- της µε αριθµό 57654/23-5-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για

ΚΗΜ∆ΗΣ
-της µε αρ. ∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
σχετικά µε το Περιεχόµενο του Μητρώου Έργου
- οι κατευθυντήριες οδηγίες 18 και 19 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
7.2

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».

7.3

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοι πές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.)
και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 8:

8.1.

Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου

Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΖ. Το έργο θα εκτελεστεί σε βάρος
του ΚΑ 62.07.01.076 του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑΖ έτους 2018 µε εγκεκριµένη
πίστωση 52.000,00 €.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
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8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι
χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων της, ως
απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του
άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 10
του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)»

8.3.

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9:

Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 310 και 103 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 10: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης µε αριθµό 1615/2018 σε βάρος του ΚΑ 62.07.01.076
προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑΖ για το οικονοµικό έτος 2018

του
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ΚΕΑΛΑΙΟ !

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
11.1.

Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ»

11.2.

Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 52.000,00 Ευρώ
και αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών 38.120,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.861,60€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
6.747,24€, που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν.
4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 271,16€
σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα
επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που
συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000
(ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου Ι του
ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)».

11.3.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το έργο θα εκτελεστεί στις ∆ηµοτικές Ενότητες ΛΑΓΑΝΑ & ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ.

11.4.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.

Το έργο περιλαµβάνει την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων µεταξύ τους εργασιών επισκευής
και αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης, που θα εκτελούνται σποραδικά και µόνο µετά από
εντολή της υπηρεσίας, όταν το Συνεργείο Ύδρευσης λόγω έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να
ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων. Το έργο αφορά στην
αποκατάσταση περίπου 186 βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης.
Η υλοποίηση της κατασκευής θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη και
σχέδια της µελέτης, αλλά και µε τις οδηγίες και επί τόπου εντολές της Υπηρεσίας.
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν
πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις
προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
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•

∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου,
όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής
σύµβασης.

•

∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

•

∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.

•

∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της
αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία
οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε
περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα
υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Οµάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα
του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το
ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω
έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης
έως τις 31/12/2018 εκτός κι αν το συµβατικό αντικείµενο τελειώσει νωρίτερα.
Αναφέρεται ρητά ότι στις τιµές του Τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη ετοιµότητας για
επέµβαση του συνεργείου του αναδόχου όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία εντός µιας ώρας και
30 λεπτών µετά την ειδοποίηση του, ακόµη και στα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται σε εντολή της Υπηρεσίας για αποκατάσταση
βλάβης αυτό θα έχει σαν συνέπεια την επιβολή ειδικής ποινικής ρήτρας ποσού διακοσίων (200)
ΕΥΡΩ. Η ίδια ρήτρα, ποσού διακοσίων (200) ΕΥΡΩ, θα επιβάλλεται για κάθε µέρα καθυστέρησης
µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Η συγκεκριµένη ρήτρα δεν ανακαλείται.

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε τον «συνοπτικό διαγωνισµό» του
άρθρου 327 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.

13.2

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 125 του ν.4412/2016 [µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ].

13.3

Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.

13.4

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.5

∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής
15.1

Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του
ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
1.040,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία :
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ)
τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

15.3

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.

15.4

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος
αυτής
και
στις
περιπτώσεις
του
άρθρου
4.2
της
παρούσας. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την
ΣΕΛΙ∆Α 20

είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
15.5

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα
µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)
16.1

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα
µε το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης .
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοι χου χρηµατικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Πα ρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/5/2018, ηµέρα
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν
µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση του αναθέτοντος
φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν
τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και
αναρτάται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος
φορέα, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα του δήµου Ζακύνθου (http:// www.zakynthos.gov.gr.) σύµφωνα µε το άρθρο 2 της
παρούσας.

ΣΕΛΙ∆Α 22

ΚΕΑΛΑΙΟ Γ

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του
άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ και ∆ του
άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µόρφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού
µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των
απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της
ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Γ και ∆ αρκεί να ικανοποιείται
αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους
των παρακάτω περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότη- ση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και ο αναθέτων φορέας µπορεί να
αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά
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περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
22.A.3 Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξε- ων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 1, 2.
22.Α.4. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.
22.Α.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά
την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
22.Α.6. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό).
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆) ,
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας,
απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργου του άρθρου 21, της παρούσας, στην Α1 τάξη
και άνω και καθώς και επιχειρήσεις εγγραµµένες στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων,
κατηγορίας Υδραυλικών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ή Βεβαίωση εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους ή
πιστοποιητικά εγγραφής σε οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016.
Επίσης µπορούν εναλλακτικά να υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκεια , όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 για την 3 η
και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, και αθροιστικά για την 1η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 2η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ.
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Επισηµαίνεται η υποχρέωση εφαρµογής του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008
(ανεκτέλεστο) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο
Μ.Ε.ΕΠ.

22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ή Βεβαίωση εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους ή
πιστοποιητικά εγγραφής σε οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016
Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα Νοµαρχιακά
Μητρώα, πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής της αντίστοιχης τάξης.
22.Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια
σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε
αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του
Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί
φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες
ικανότητες.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός
φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα).

Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής
23.1
Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α
75) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις
του
άρθρου
22 Α της
παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 22 Β-∆ της παρούσας.
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, η υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε το δικό του, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.
2 ν. 4412/2016 για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

23.2 ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)

Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα
άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών του άρθρου 18, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα
µε το άρθρο 4.2 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (β) της
παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός
των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 18. Οι ένορκες βεβαιώσεις που
τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία
εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 18.
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη
της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Γ και ∆ αρκεί να ικανοποιείται από
ένα εκ των µελών της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών,
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Γ – ∆).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 Α.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων
φορέας που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α οι οικονοµικοί
φορείς προσκοµιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα
πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων τελευταίου εδαφίου της παραγράφου Α.1 του άρθρου
22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις
ΣΕΛΙ∆Α 27

του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι
•
φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια
∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα
δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη,
ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα.

•

(γ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) πιστοποιητικά ή όπου
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 22 Α., το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2
του άρθρου 22 Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.

23.4 ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της

επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.Ε.Π στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και επιχειρήσεις
εγγραµµένες στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατηγορίας Υδραυλικών.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,
προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
23.5

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
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∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
23.6

∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

23.7

Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων

(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VIIΙ του Προσαρτήµατος Β του ν.
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκοµίζουν
«ενηµερότητα πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται

από

την υποχρέωση

υποβολής

των δικαιολογ

- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το
σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην ενηµερότητα πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι
τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε,
ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της ενηµερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα
για τα στελέχη αυτά.
23.8 ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εµπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή
αποκλεισµού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά» σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
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24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει
τα ακόλουθα:

[α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
23.1 της παρούσας
β) εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας,
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα και
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (γ), για κάθε οικονοµικό φορέα
που συµµετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών
φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής
µεταξύ τους), καθώς
και
ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού οργάνου.

24.3

Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς του άρθρου 2 (γ) και (δ) της παρούσας.

Επισηµαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθµητικώς.
β) η ολόγραφη αναγραφή των τιµών υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής.
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς
(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της
αριθµητικής τιµής ή λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την
ορθή οικονοµική προσφορά.
24.4
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση
οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο.

ΚΕΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
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25.1 Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της
σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνει.
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, ο αναθέτον φορέας
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της
παρούσας για τους υπεργολάβους, µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.
4412/2016
και τα δικαιολογητικά του άρθρου 23, κατά περίπτωση.
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο,
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
Άρθρο 26 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την υπ΄αριθµ.
100/2018 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΖ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 20/04/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 19/04/2018

Ο ∆/ντης Τ.Υ.

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΗ

ΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 100/2018 απόφαση.
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018
Κ.Α 62.07.01.076

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείµενο Εργολαβίας.
Με την παρούσα µελέτη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ» προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων - ανεξάρτητων µεταξύ τους εργασιών
επισκευής

και

αποκατάστασης

βλαβών

αγωγών

ύδρευσης,

από

οποιοδήποτε

υλικό

(σιδηροσωλήνα, αµιαντοσωλήνα, Πολυαιθυλένιο, PVC), που θα εκτελούνται σποραδικά και
ανήκουν στις συγκεκριµένες ∆ηµοτικές Ενότητες και µόνο µετά από εντολή της υπηρεσίας,
όταν το Συνεργείο Ύδρευσης της ∆ΕΥΑΖ, λόγω έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να
ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση περίπου 186 βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης.
Λόγω της φύσεως της εργολαβίας, τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα
και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεµβάσεις, όπως επίσης θα
υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήµατα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης λόγω
της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της
εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αµέσως, έχει συνταχθεί ενδεικτική
προµέτρηση εργασιών. Οι επεµβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της
εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσµίες εκτελέσεως και θα δίνει τις οδηγίες
κατασκευής και επεµβάσεων.
Γενικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:
•

-Να διαθέτει ανοικτή γραµµή επικοινωνίας µε σταθερό και κινητό τηλέφωνο µε email ή
FAX για την αναγγελία της βλάβης.

•

-Να επισκευάζει την βλάβη σε χρονικό διάστηµα µιας (1) ηµέρας µετά την ειδοποίηση
του από την υπηρεσία. Να ενηµερώνει τον αρµόδιο της Υπηρεσίας για τις
εκτελούµενες εργασίες.
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•

Να

γίνεται

φωτογράφιση

της

βλάβης

του

αγωγού

και

των

υλικών

που

χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης πλήρως τοποθετηµένα (όρυγµα,
αποκατάσταση, επαναφορά).
•

Να υπάρχει τήρηση µητρώου βλαβών µε την τοποθεσία – ακριβή διεύθυνση κάθε
βλάβης,

είδος

επισκευής,

χρησιµοποιούµενα

υλικά

και

αποτύπωσή

τους

σε

οριζοντιογραφία σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ΕΥΑΖ ή σε άλλο χαρτογραφικό
υπόβαθρο.
•

Το συνεργείο να βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως καθηµερινά
συµπεριλαµβανόµενων και των αργιών, πλήρως εξοπλισµένο (εργαλεία, µηχανήµατα
κτλ.)

•

-Να µπορεί να εξυπηρετήσει έως τρία συµβάντα ηµερησίως.

•

-Να αποκαθιστά το οδόστρωµα το αργότερο 10 µέρες µετά την αποκατάσταση της
βλάβης. Σε κεντρικούς δρόµους, ή όπου κρίνει η Υπηρεσία ότι συντρέχουν λόγοι
ασφαλείας, θα γίνεται άµεση αποκατάσταση εντός 24 ωρών.

Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, εφόσον απαιτείται, είναι υπεύθυνη η ∆ΕΥΑΖ.
Επισηµαίνεται ότι είναι συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου να εργάζεται και
Σαββατοκύριακα και αργίες, σεβόµενος τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας,
προκειµένου να ανταποκριθεί στην Αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατόν.
Τα υδραυλικά εξαρτήµατα και υλικά, ο ανάδοχος θα τα προµηθεύεται από την αποθήκη της
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΖ τα αντίστοιχα
εγκεκριµένα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία υλικά και εξαρτήµατα, πριν από την έγκριση της
επόµενης πιστοποίησης από τη ∆ΕΥΑΖ. Σε περίπτωση που πριν από την έγκριση της
πιστοποίησης δεν έχει επιστρέψει ο Ανάδοχος τα αντίστοιχα υλικά στην αποθήκη, θα υπάρχει
οικονοµικός καταλογισµός σε βάρος του.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι όλα τα προϊόντα των εκσκαφών είναι στην ευθύνη του αναδόχου και
οι θέσεις απόθεσης τους θα είναι σε χώρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία.
Παρατηρήσεις.
α) Ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να συνεννοείται µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες των Οργανισµών ή Εταιρειών Κ.Ω. για την αντιµετώπιση των εµποδίων κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
β) Επειδή οι επεµβάσεις στα πλαίσια του έργου θα γίνονται και σε δρόµους στενούς ή και
µεγάλης κυκλοφορίας επιβάλλεται η λήψη αυστηρών µέτρων ασφάλειας για την πρόληψη
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τυχόν ατυχηµάτων τόσο στους εργαζόµενους όσο και στους διερχόµενους από το τµήµα της
κατασκευής του έργου (π.χ. κατάλληλα εµπόδια γύρω από τη θέση επέµβασης,
προειδοποιητικά σήµατα λειτουργούντα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα επιχώνονται τα
σκάµµατα εκτέλεσης εργασιών και θα αποφεύγεται η λύση ανοικτών ορυγµάτων κατά τη
διάρκεια της νύχτας, κ.λπ.) σύµφωνα µε τις υποδείξεις των συµβατικών τευχών, των
αστυνοµικών αρχών και της Επίβλεψης.
Για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ιδιαίτερα σε δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας, σε
συνεργασία µε την υπηρεσία θα προτείνονται εναλλακτικές διαδροµές κυκλοφορίας µε πλήρη
και κατάλληλη σήµανση, ανάλογα και µε την πρόοδο των εργασιών, ώστε να δηµιουργηθούν
τα ελάχιστα δυνατά προβλήµατα τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα ∆ηµόσια Μέσα Μεταφοράς.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην κυκλοφορία θα ενηµερώνεται πρώτα το τµήµα τροχαίας
Ζακύνθου, ώστε να λαµβάνεται η σχετική άδεια.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική αξίωση, µε την αποπεράτωση
τµήµατος του έργου να αποκαθιστά άµεσα, έστω και τµηµατικά, τα οδοστρώµατα, ώστε να
δίνεται σε επανακυκλοφορία η οδός χωρίς όχληση των περιοίκων.
Σε τµήµατα των δρόµων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες πιθανόν να απαιτηθεί η επέµβαση
και σε υπόγεια δίκτυα άλλων Ο.Κ.Ω. Ο ανάδοχος του έργου θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί µε
τις υπηρεσίες των παραπάνω Ο.Κ.Ω. για την από κοινού κατασκευή των δικτύων ώστε να
αποφευχθεί µελλοντική επανεκσκαφή του οδοστρώµατος.
Η προτεραιότητα µε την οποία θα εκτελεσθούν οι εργασίες θα δίνεται από την Υπηρεσία, σε
σχέση και µε την όχληση που θα δηµιουργούν τα έργα, µε κριτήριο την αποφυγή
ταυτόχρονου αποκλεισµού από την κυκλοφορία εκτεταµένων περιοχών.
Είναι επίσης δυνατόν να εκτελούνται µε εντολή της Υπηρεσίας εργασίες ταυτόχρονα σε
περισσότερες από µία περιοχές (µε τον περιορισµό όσων αναφέρθηκαν προηγούµενα), χωρίς
καµία επιπλέον οικονοµική αξίωση του αναδόχου για το γεγονός αυτό.
Αναφέρεται ρητά ότι στις τιµές του Τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη ετοιµότητας για
επέµβαση του συνεργείου του αναδόχου όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία εντός µιας
ώρας και 30 λεπτών µετά την ειδοποίηση του, ακόµη και στα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ο κωδικός CPV του ανωτέρω έργου είναι: (45330000-9 Υδραυλικές Εργασίες)
Η εκτιµώµενη αξία του έργου είναι 52.000,00€, (χωρίς ΦΠΑ) (κάτω των ορίων)
συµπεριλαµβανοµένου ΓΕ &ΟΕ (18%) και απροβλέπτων δαπανών (15%).
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Ο προϋπολογισµός του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί
των τιµολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή
της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε
µε την παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 19/04/2018

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 20/04/2018
Ο ∆/ντης Τ.Υ.

ΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018
Κ.Α 62.07.01.076

EI∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ.- Εγγυήσεις
1.1 Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους

οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Συµβάσεως και προς τα σχέδια και
διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα γίνει η κατασκευή του έργου
1.2 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ», όπως

αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Για το έργο αυτό θα ισχύουν οι όροι της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) που
εγκρίθηκε µε την Εγκύκλιο Απόφαση Α.67/ΓΓ∆/257/679 Φ4/11.3.1974 του ΥΠ.∆.Ε. (ΦΕΚ Β
370/29.3.79) µε την παρατήρηση ότι όπου µνηµονεύονται σ' αυτήν οι διατάξεις του Π.∆. 56/73 & του
Π.∆. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223), θα νοούνται οι αντίστοιχες του Ν. 4412/2016.

1.3 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση
1.3.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του Έργου και της Σύµβασης

εν γένει, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
1.3.2

Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο

εγγύησης καλής εκτέλεσης, που παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης"
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παραγρ.1 (β) του Ν.4412/2016. Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται
σε πέντε (5) % επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.
1.3.3

Οι εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να εκδίδονται σύµφωνα µε

τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.3 του Ν.4412/2016.
1.3.4

Κάθε εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τα προβλεπόµενα

στο άρθρο 72 παραγ 4 του Ν.4412/2016.
1.3.5

Η αρχική εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελεί προ απαίτηση για την υπογραφή
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της Σύµβασης, συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του
Ν.4412/2016 που γίνονται κατά τις τµηµατικές πληρωµές των εργασιών προς τον Ανάδοχο.
Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των
εργασιών και δέκα στα εκατό (10%) στην πιστοποιούµενη αξία των υλικών που τυχόν
περιλαµβάνονται προσωρινά στις πιστοποιήσεις µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις
εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε εγγυητικές επιστολές που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους.
1.3.6

Σχετικά µε την αυξοµείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της,

την επιστροφή της κλπ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
1.3.7

Επισηµαίνεται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν των προβλεποµένων διατάξεων,

καλύπτουν και την αδυναµία του Αναδόχου για πληρωµή των υποχρεώσεων του σε ότι
αφορά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
1.3 Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο εργολαβικής συµβάσεως- Υπογραφή Σύµβασης
2.1 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο περιλαµβάνει την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων µεταξύ τους εργασιών
επισκευής και αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης, που θα εκτελούνται σποραδικά και
µόνο µετά από εντολή της υπηρεσίας, όταν το Συνεργείο Ύδρευσης λόγω έλλειψης
προσωπικού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων
δικτύων. Το έργο στην αποκατάσταση περίπου 220 βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης.
Η υλοποίηση της κατασκευής θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη
και σχέδια της µελέτης, αλλά και µε τις οδηγίες και επί τόπου εντολές της Υπηρεσίας.
Γενικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:
•

-Να διαθέτει ανοικτή γραµµή επικοινωνίας µε σταθερό και κινητό τηλέφωνο µε email ή
FAX για την αναγγελία της βλάβης.

•

- Να επισκευάζει την βλάβη σε χρονικό διάστηµα µιας (1) ηµέρας µετά την ειδοποίηση
του από την υπηρεσία. Να ενηµερώνει τον αρµόδιο της Υπηρεσίας για τις
εκτελούµενες εργασίες.

•

Να

γίνεται

φωτογράφιση

της

βλάβης

του

αγωγού

και

των

υλικών

που

χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης πλήρως τοποθετηµένα (όρυγµα,
αποκατάσταση, επαναφορά).
•

Να υπάρχει τήρηση µητρώου βλαβών µε την τοποθεσία – ακριβή διεύθυνση κάθε
ΣΕΛΙ∆Α 37

βλάβης,

είδος

επισκευής,

χρησιµοποιούµενα

υλικά

και

αποτύπωσή

τους

σε

οριζοντιογραφία σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ΕΥΑΖ ή σε άλλο χαρτογραφικό
υπόβαθρο.
•

Το συνεργείο να βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως καθηµερινά
συµπεριλαµβανόµενων και των αργιών, πλήρως εξοπλισµένο (εργαλεία, µηχανήµατα
κτλ.)

•

-Να µπορεί να εξυπηρετήσει έως τρία συµβάντα ηµερησίως.

•

-Να αποκαθιστά το οδόστρωµα το αργότερο 10 µέρες µετά την αποκατάσταση της
βλάβης. Σε κεντρικούς δρόµους, ή όπου κρίνει η Υπηρεσία ότι συντρέχουν λόγοι
ασφαλείας, θα γίνεται άµεση αποκατάσταση εντός 24 ωρών.

Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, εφόσον απαιτείται, είναι υπεύθυνη η ∆ΕΥΑΖ.
Επισηµαίνεται

ότι

είναι

συµβατική

υποχρέωση

του

Αναδόχου

να

εργάζεται

Σαββατοκύριακα και αργίες, σεβόµενος τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας,
προκειµένου να ανταποκριθεί στην Αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατόν.
Αναφέρεται ρητά ότι στις τιµές του Τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη ετοιµότητας για
επέµβαση του συνεργείου του αναδόχου όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία εντός µιας
ώρας και 30 λεπτών µετά την ειδοποίηση του, ακόµη και στα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Τα υδραυλικά εξαρτήµατα και υλικά, ο ανάδοχος θα τα προµηθεύεται από την αποθήκη της
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΖ τα αντίστοιχα
εγκεκριµένα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία υλικά και εξαρτήµατα, πριν από την έγκριση της
επόµενης πιστοποίησης από τη ∆ΕΥΑΖ. Σε περίπτωση που πριν από την έγκριση της
πιστοποίησης δεν έχει επιστρέψει ο Ανάδοχος τα αντίστοιχα υλικά στην αποθήκη, θα υπάρχει
οικονοµικός καταλογισµός σε βάρος του.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται σε εντολή της Υπηρεσίας για
αποκατάσταση βλάβης αυτό θα έχει σαν συνέπεια την επιβολή ειδικής ποινικής
ρήτρας ποσού διακοσίων (200) ΕΥΡΩ. Η ίδια ρήτρα, ποσού διακοσίων (200) ΕΥΡΩ,
θα επιβάλλεται για κάθε µέρα καθυστέρησης µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
Η συγκεκριµένη ρήτρα δεν ανακαλείται.
2.2 Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου η ∆ΕΥΑΖ µπορεί να επιφέρει οποιεσδήποτε

τροποποιήσεις στη µορφή του έργου τα σχέδια, την ποιότητα, το είδος, τη θέση ή την
ποσότητα των εργασιών που επιβάλλονται για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του
έργου. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµιά αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη
εντολή. Εάν για τους ανωτέρω λόγους παραστεί ανάγκη προσαρµογής µελετών ή
Τοπογραφικών εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην σύνταξη τους σύµφωνα µε τις
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υποδείξεις της Υπηρεσίας χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.
2.3 Τα ανωτέρω έργα, Εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα µε την µελέτη 52.000,00 € (χωρίς

ΦΠΑ), θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και των λοιπών
τευχών ∆ηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης δηλ. Τεχνικών Προδιαγραφών, σχεδίων
και τευχών της τεχνικής µελέτης που εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΖ και µε τιµές µονάδος
που καθορίζονται στην προσφορά του Αναδόχου που θα αναδειχτεί από τον διαγωνισµό.

2.4
1.

Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης
Πριν την κατακύρωση της σύµβασης ο αναθέτων φορέας Αρχή ζητεί από τον

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να
υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση όλα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν4412/2016. Η
διαδικασία ελέγχου των προαναφερόµενων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Προϊσταµένη Αρχή για τη λήψη απόφασης.
Μετά την απόφαση κατακύρωσης ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφή της σύµβαση εντός είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
2.

Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην

Υπηρεσία τα εξής:
17 Έγγραφα ορισµού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης.
2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 3 Συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας
3.1 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και

η εκτέλεση του έργου, µε σειρά ισχύος τούτων σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας είναι:
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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3.2 Οι

Τεχνικές

Προδιαγραφές

που θα εφαρµοσθούν

για

την εκτέλεση

των

έργων περιλαµβάνονται στο τεύχος "Τεχνικές Προδιαγραφές" που συντάχθηκαν για το
παρόν έργο.
Συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές θα ισχύουν οι εφαρµόσιµες
διατάξεις των Προτύπων Προδιαγραφών και Κανονισµών που εφαρµόζονται στην Ελλάδα
- σκυροδέµατα, τσιµέντα, αδρανή και νερό
- σιδηρού οπλισµό σκυροδεµάτων
- µέτρα ασφαλείας σχετικά µε την κατασκευή υπογείων έργων
- ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
- έργα οδοποιίας
3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που

καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς στα αντίστοιχα
άρθρα του Τιµολογίου.
3.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσης Συµβάσεως υπόκεινται στις διατάξεις των

ισχυόντων Κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. (όπως ο Κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο αντισεισµικός κανονισµός, ο
κανονισµός φορτίσεως δοµικών έργων κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 4 - Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακαταλλήλων ή
πλεοναζόντων υλικών
4.1 Τα αµµοχάλικα θα είναι θραυστό λατοµείου, και θα προέρχονται κατ' αρχήν απ' τα

λατοµεία της περιοχής.
4.2 Το γαιώδες υλικό επιχώσεως, θα λαµβάνεται από τα κατάλληλα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής.
4.3 Ο Εργολάβος επίσης, είναι υποχρεωµένος όπως προ της χρήσεως οποιασδήποτε

πηγής υλικών που θα εκλέξει, προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του
υλικού της πηγής σε εγκεκριµένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να
διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύµφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές
της εργολαβίας.
4.4 Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, µετά από υποβολή προτάσεως

από τον ανάδοχο σε κατάλληλους χώρους και µετά από σχετική έγκριση της ∆ιευθύνουσας
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε
προεγκριθέντες χώρους ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να χρησιµοποιήσει άλλους
κατάλληλους χώρους, της εγκρίσεως της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.
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4.5 Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ’

όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και
κάτω απ' την παρακολούθηση της Υπηρεσίας.
4.6 Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις

εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών και υλικών κ.λ.π. που
υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες και οίκοθεν εξυπακούεται ότι µε την
προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων
µε δόκιµα υλικά. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα της ανα πάσα στιγµή
δειγµατοληψίας και ελέγχου της ποιότητας, διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως
ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις
δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν, τούτων αναγοµένων στα γενικά
έξοδα του, χωρίς βεβαίως αυτό να απαλλάσσει από την ευθύνη τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι
µοναδικός και εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο των πάσης φύσεως
υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών.
Οι θέσεις λήψεως των καταλλήλων προδιαγραφοµένων υλικών θα καθορισθούν από
την ∆/σα Υπηρεσία µετά από πρόταση του Αναδόχου.
Η ∆/σα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο να προµηθευτεί τα υλικά
αυτά από άλλες θέσεις, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στον Ανάδοχο να αλλάξει
τις τιµές του Τιµολογίου.

ΑΡΘΡΟ 5- Προθεσµίες περαιώσεως του έργου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες
5.1 Η συνολική προθεσµία περαίωσης της κατασκευής του έργου ορίζεται από την

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης από τον ανάδοχο έως στις 31-12-2018, ή εάν
ολοκληρωθεί το συµβατικό αντικείµενο νωρίτερα.
5.2 Παράταση της προθεσµίας, εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του

άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη
αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 147 παρ.
10 του Ν. 4412/2016.
5.3 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε µέρα υπαιτίας από

µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, ορίζεται στο άρθρο 148 παραγρ.2
του Ν. 4412/2016, σε δέκα πέντε τοις εκατό (15 % ) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου
και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20 %) της προβλεποµένης
από την σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκα
πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας , η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα
ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 6 - ∆ιάγραµµα προγραµµατισµού των έργων
6.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει σε χρονικό διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή

της σύµβασης να υποβάλλει σ’ αυτήν το χρονοδιάγραµµα των συγκεκριµένων εργασιών.
6.2 Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από της υποβολής του.
6.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 η συµβατική προθεσµία αρχίζει µε

την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7- Τιµές µονάδος νέων εργασιών
Για τον κανονισµό τιµών µονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία ισχύει
το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
7.1 Τα νέα ενιαία τιµολόγια, Υδραυλικών Λιµενικών έργων τα οποία εγκρίθηκαν µε την

υπ΄αρ. ∆17γ/06/28/ΦΝ 437/ 24-2-2009 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ Β΄410/2009 - ΦΕΚ
822Β΄/4-5- 2009) .
7.2 Το νέο ενιαίο τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών της Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε.,

που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. ∆17α/62/3/ΦΝ437/12-3-2009 (ΦΕΚ Β΄/513/19-3-2009)
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
7.3 Το νέο ενιαίο τιµολόγιο έργων Οδοποιίας, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.

∆17α/02/60/ΦΝ437/2009 (ΦΕΚ Β΄/305/19-2-2009) Απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε
7.4 Η Ανάλυση Τιµών ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

που

εγκρίθηκε

µε

την

υπ'αρ.

ΕΚ1/5540/765/οικ/

8.7.85

Απόφαση

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 ∆'/11-2-86.
7.5 Η Ανάλυση Τιµών Εργαστηριακών και επί τόπου Ερευνών Εδαφοµηχανικής

και Εργαστηριακών ∆οκιµών Βραχοµηχανικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που εγκρίθηκε µε
την ∆ 14α/4769/606/25-7-1988.
7.6 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει

απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει.
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο
συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 8 - Προκαταβολές
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9 – Εργαστηριακός έλεγχος εργασιών
9.1 Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία,

είναι και η συγκρότηση και εγκατάσταση επι τόπου των έργων, πριν από την έναρξη των
σχετικών εργασιών, εργαστηρίου δοκιµασίας υλικών και ελέγχου έργου, το οποίον θα
ιδρυθεί και θα λειτουργεί µε δαπάνη του Αναδόχου.
Το ανωτέρω εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλον τον αναγκαίο εξοπλισµό, καθώς
και µε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως, και µάλιστα στην περίοδο
αιχµής των εργασιών, στις Τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν απο τις σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές καθώς και από τους λοιπούς συµβατικούς όρους.
Το παραπάνω εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο αν οι απαιτήσεις του έργου σε
εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιµασίες καλύπτονται από το Π.Ε.∆.Ε. ή το Κ.Ε.∆.Ε.
9.2 Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο

Υπηρεσία εντός δυο (2) ηµερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις
απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, αλλιώς από της λήξεως των δοκιµών, άλλως δεν
θα λαµβάνονται υπόψη. Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των θέσεων αυτών, θα
καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές
τυχόν προσωρινές επιµετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών.
9.3 Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δοκιµές που θα εκτελεί ο Ανάδοχος, η ∆ιευθύνουσα το

έργο Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει και µε τα δικά της όργανα ή τρίτων στην λήψη
δειγµάτων και εργαστηριακή εξέταση αυτών σε εργαστήριο του ΥΠ.∆.Ε. Στις περιπτώσεις
αυτές ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει χωρίς αποζηµίωση τυχόν απαιτηθησόµενο
εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό εφ' όσον ζητηθεί η συνδροµή του. Τα έξοδα ελέγχου θα
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10 - Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιµετρήσεις-Πληρωµές
Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αµέσως µετά την εκτέλεση
των εργασιών. Στις επιµετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επι πλέον των
ποσοτικών ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις
σχετικές µε την κατά δόκιµο τρόπο και συµφώνως προς τους συµβατικούς όρους εκτέλεση
των εργασιών, προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε
τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα
καθιστά ικανά για ενσωµάτωση. Οι επιµετρήσεις γενικά θα συντάσσονται βάσει του άρθρου
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151 του Ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών θα συνοδεύονται µε
Πλήρη Σχέδια έργου, όπως εκτελέστηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όπου θα έχουν
αποτυπωθεί όλες οι βλάβες που έχουν αποκατασταθεί σε κλίµακα 1:500 ή όπως ορίσει η
επίβλεψη. Εκτός από την ακριβή θέση της κάθε επέµβασης, σε προβολή ΕΓΣΑ 87 θα φαίνονται
τα στοιχεία του αγωγού που απεκατεστάθη (διάµετρος, βάθος, υλικό) και σε περίπτωση
ύπαρξης πολλών αγωγών θα γίνεται σκαρίφηµα. Τα πρωτόκολλα θα συνοδεύονται και µε
σχετικές φωτογραφίες σε κάθε θέση αποκατάστασης, που θα συνδέονται µε τα Πλήρη Σχέδια
έργου .
Το ποσοστό για έξοδα & όφελος του αναδόχου καθορίζεται σε 18 % και διευκρινίζεται ότι οι
τιµές του τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και
ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016και θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα.

Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά /
πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της
παρούσης, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων (ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ, Προκαταβολή φόρου
κλπ), φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους
της παρούσας Ε.Σ.Υ. και σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις
επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κλπ ,κατά τους όρους του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ. και των
λοιπών όρων δηµοπράτησης ,αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 11 - ∆ιεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο-Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων
11.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει

επί τόπου του έργου εκπρόσωπο του, ο οποίος θα πρέπει να είναι αποδεδειγµένης πείρας
στην κατασκευή και διοίκηση τέτοιας φύσεως έργων, όπως αυτό της παρούσης
εργολαβίας.
11.2. Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί

υπάλληλοι που θα συµµετέχουν στη ∆ιεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει
να οριστούν εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι
εξουσιοδοτηµένοι από τον Ανάδοχο για την υπογραφή των επί τόπου παραλαµβανοµένων
αφανών εργασιών, επιµετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων δοκιµασίας κ.λ.π.
11.3 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
ΣΕΛΙ∆Α 44

11.4.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους

Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις:
- Το Π.∆. 22 - 12 - 33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78 “Περί

ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “
-Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) ¨Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς
εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών¨
- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών”
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77)“Περί αγοράς, µεταφοράς και

κατανάλωσης

εκρηκτικών υλών”
- H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589

Β/30-6-1980 )

“Σήµανση

εκτελουµένων

έργων

σε

οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών “
- Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών

εργασιών”
- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών

σε

εργοτάξια

οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού

Μηχανικού”
- H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε

οδούς

εντός κατοικηµένων περιοχών”
- Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”
- Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων”
- Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και

γιατρού εργασίας”
- Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια

έργα”
- Η

Υπουργική

Απόφαση

3046/

304/

30.1.89

(ΦΕΚ

59∆/89)

“Κτιριοδοµικός

Κανονισµός” (Ειδικά το άρθρο 5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)
- Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση

µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”
- Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία
τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας

για τη
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χρήση απ’ τους εργαζοµένους

εξοπλισµών

ατοµικής

προστασίας

κατά

την

εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ” .
- Το Π.∆. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον

χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης

της

ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την

εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συµµόρφωση µε την οδηγία
90/270/ ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Προστασία των εργαζοµένων απ’ τους κινδύνους που

συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”.
- Το Π.∆.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή /

και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους

χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ.
- Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/
ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ.
- Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων” , σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/
57
/ ΕΟΚ.
- Η προσωρινή Οδηγία όσον αφορά στην Εργοταξιακή Σήµανση Αυτοκινητοδρόµου που

συνέταξε η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/ΙΟΥΝΙΟΣ 1997
11.4.2

Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας,
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της
Νοµοθεσίας:

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου,
τα απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας ( ΜΑΠ ) και να
παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα
είναι,

προστατευτικά

κράνη,

µπότες

ασφαλείας,

πλαστικές

γαλότσες,

φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το
καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα
ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του
εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές
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τύπου SCBA κ.λ.π.
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για

την

τοποθέτηση

των

καταλλήλων

πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων
τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των
εργοταξίων ή/ και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης o
Ανάδοχος υποχρεούται

να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας

µε πόσιµο νερό , εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να
εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.
11.4.3

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση
πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης
των εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
α.

Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.

β.

Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό ( αποψίλωση) των χώρων από τα
πάσης φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα.

γ.

Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή

άλλες ανοικτής πυράς κοντά

σε εύφλεκτα αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή
άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που
ανήκουν σε τρίτους , χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα.
δ.

Να

φροντίζει

για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα

γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας αρχής.
11.4.4

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων σε θέµατα όπως:
α.

Εκπαίδευση προσωπικού

β.

Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία

γ.

Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των
εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς

δ.

Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας
έναντι πάσης φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς

ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις
εργασίας για την πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους
εργαζοµένους

11.4.5

στ.

Καταλληλότητα εξοπλισµού

ζ.

Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει
µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και
είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών,
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συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η
τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων

ισχύουν

γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως
ατυχηµάτων.
11.4.6

Ο Ανάδοχος οφείλει ακόµη να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή
ζηµιών και ατυχηµάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες
εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους
των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες
κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία
να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.

11.4.7

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο

οποίο

περιλαµβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας ( Σ.Α.Υ.

ο

)

Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου

και
που

θα

Φάκελος

αναλαµβάνει,

σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις
αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή µελέτης και εκτέλεσης , όταν απαιτείται.
11.4.8

Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους
κρατικούς και µη φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία:
2. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας ( Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81)
3. Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85)

11.4.9

Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων
του

Αναδόχου

του

Έργου,

τυχόν

υπεργολάβων,

επιβλεπόντων

µηχανικών

αυτοαπασχολουµένων και εργαζοµένων πρέπει να γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 12 - Χαράξεις - επί τόπου παραλαβή εργασιών
12.1. Της εκσκαφής, θα προηγείται χάραξη που ελέγχεται από την Υπηρεσία.
12.2. Ουδεµία εργασία θα εκτελείται εάν δεν έχει παραληφθεί η εκάστοτε

προηγούµενη φάση από την Επίβλεψη.
12.3. Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµα µηχανήµατα και

φωτογραφική µηχανή για την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών σε κάθε φάση της
κατασκευής.
12.4. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου και επιφυλασσοµένων των

διατάξεων περί ακαταλληλότητας των εργασιών, ουδεµία εργασία θα πιστοποιείται ούτε θα
αποζηµιώνεται, προ της προσκοµίσεως επαρκών στοιχείων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση,
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µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, της ακριβούς τήρησης των σχεδίων της µελέτης
εφαρµογής και των όρων της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 13 - Σύνταξη Μητρώου του Έργου - Ηµερολόγιο Έργου
13.1. Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο
των έργων πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα:
α) Τεχνική έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή και απολογισµός του συνολικού
κόστους του έργου
β) Πλήρη Σχέδια έργου, όπως εκτελέστηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όπου θα έχουν
αποτυπωθεί όλες οι βλάβες που έχουν αποκατασταθεί σε κλίµακα 1:500 ή όπως ορίσει η
επίβλεψη. Εκτός από την ακριβή θέση της κάθε επέµβασης, σε προβολή ΕΓΣΑ 87 θα
φαίνονται τα στοιχεία του αγωγού που απεκατεστάθη (διάµετρος, βάθος, υλικό) και σε
περίπτωση ύπαρξης πολλών αγωγών θα γίνεται σκαρίφηµα.
γ) Φωτογραφίες, σε όλες τις αποκαταστάσεις βλαβών, συνδεδεµένες µε τα Πλήρη Σχέδια
έργου.
δ) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για
το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
13.2. Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους καλής

ποιότητας θα συνταχθούν σε δύο (2) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών
επιµετρήσεων τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις αποπερατωθεί το Έργο. Εκτός
από την παραπάνω µορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα πρέπει να
παραδοθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
13.3. Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και

νοούνται συµβατικά ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου.
13.4. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και εποµένως δεν θα εκδίδεται

βεβαίωση περαίωσης, άν µετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται ότι αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα των εργασιών της εργολαβίας και εποµένως σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε το µητρώο του έργου, έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.
13.5 Το Ηµερολόγιο του έργου θα τηρείται µε µέριµνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο
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άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα:
α) Το ηµερολόγιο πρέπει να ευρίσκεται σε κάθε περίπτωση επί τόπου του έργου, και να
συµπληρώνεται καθηµερινά µε ευθύνη του αναδόχου, µε πλήρη αναγραφή του
απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας
τους.
β) Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα, αναγραφής στο ηµερολόγιο κανενός είδους
παρατηρήσεων, αιτηµάτων, κ.λ.π. πλην των προβλεποµένων στο παραπάνω αναφερόµενο
άρθρο, πληροφοριακών στοιχείων.
γ) Το ηµερολόγιο θα υπογράφεται από την επίβλεψη καθηµερινά επί τόπου του έργου,
διαφορετικά µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει το ηµερολόγιο να προσκοµίζεται
στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το πολύ µετά παρέλευση επτά ηµερών, για
ενηµέρωση και προσυπογραφή από πλευράς επίβλεψης.\
ΑΡΘΡΟ 14- Αναθεώρηση τιµών
Ισχύουν οι περί αναθεωρήσεως διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 15 - Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις
16.1 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑΖ και συνεπώς οι πληρωµές

του Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες κρατήσεις κ.λ.π. ως και την
καταβολή του φόρου εισοδήµατος και λοιπών φόρων και τελών που ισχύουν κατά την
ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού.
16.2 Αν µετά την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και

κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή
εκπίπτεται αντιστοίχως από τους λογαριασµούς του Αναδόχου πιστοποιουµένων ή
αφαιρουµένων των πράγµατι πληρωµένων ή εξοικονοµούµενων επί του έλαττον ποσών. Ο
Ανάδοχος

υποχρεούται

στην

καταβολή

προς

το

εργατοτεχνικό

προσωπικό

των

καθοριζοµένων (µε τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων
λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεων ηµερών υποχρεωτικής
αργίας, στη χορήγηση αδείας µε αποδοχές και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεως, καθώς και
στην καταβολή των νοµίµων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών
Οργανισµών ή Ταµείων, όπως το Ι.Κ.Α. (ακόµη και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής
περιοχής του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π.
16.3 Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την

προσκόµιση κανονικής αποδείξεως πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού.
16.4 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ ο οποίος σύµφωνα µε την Ε18 του ΥΠΕΧΩ∆Ε

(Σ 238/9/21-1-87 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών) βαρύνει τον κύριο του έργου.
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Ο προϋπολογισµός του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα επιβάλλει
Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την
αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)».

ΑΡΘΡΟ 16- ∆ρόµοι προσπελάσεως - ∆ιεξαγωγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια
εκτελέσεως των έργων - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου
Ο εργολάβος, θα κλιµακώνει τις χωµατουργικές εργασίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη,
διαµόρφωση και συντήρηση, µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, των οδών προσπελάσεως προς
τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών, λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους
χώρους εναποθέσεως των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα εργοτάξια,
στους χώρους εργασίας και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου. Οι
δαπάνες αυτές των οδών προσπελάσεως δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, διότι έχουν ληφθεί υπ'
όψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του.
O Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες, ή
εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές
Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για µετάβαση τους σε αγροτικές και τις
άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαµβανοµένων
προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο.
Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν µπορεί να
κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του
οδοστρώµατος, µε σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του.
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές να εξακριβώνει
την αντοχή του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και των άλλων
τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή
µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά απο συνεννόηση µε τις αρµόδιες
αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρεί οποιοδήποτε άλλο
τρόπο διαβάσεως. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα των
προβλεποµένων για κυκλοφορία στους δρόµους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους
δρόµους στην προγενέστερη κατάσταση τους, συντασσοµένου εν ανάγκη, και σχετικού
πρωτοκόλλου προ και µετά τη χρήση των δρόµων. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση
τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται στη συντήρηση και των
δρόµων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς
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οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου.
Όσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι
αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων. Εφ' όσον
ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην
προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται.

ΑΡΘΡΟ 17 - Προστασία βλαστήσεως - Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα
18.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση

όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται
από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων.
Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής
ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή
καταπατήσεως φυτευοµένων περιοχών υπό µηχανικών µέσων.
18.2 Επειδή µεγάλο µέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον υπαρχόντων

έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας θα ευθύνεται στο ακέραιο για
τυχόν καταστροφές ή ζηµιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά. Σε κάθε περίπτωση κατά την
εκτέλεση του έργου και την παραγωγή µεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για
κάθε ζηµιά ή ατύχηµα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ∆ιατάξεις των περί εργατών
και εργασίας Νόµων και ∆ιαταγµάτων, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η
εργασία να εκτελείται µεθοδικώς για αποφυγή αµέσων ή εµµέσων ζηµιών ή ατυχηµάτων ή
προκλήσεως πληµµυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή
δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα.
18.3 Για κάθε διατάραξη ή ζηµιά προερχόµενη από την κατασκευή του έργου,

αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος υποχρεούµενος σε αποκατάσταση της
προκληθείσας ζηµιάς, είτε στην καταβολή της δαπάνης για την αποκατάσταση της
προκληθείσας ζηµιάς.

ΑΡΘΡΟ 18 - Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων
Ο βάσει του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των
έργων, καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες.
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ΑΡΘΡΟ 19 - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόµους και κοντά σε
κτίρια
Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των
Προδιαγραφών και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την
έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση.

ΑΡΘΡΟ 20 - Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες
που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν :
(1) Συµφωνητικού
(2) Αποζηµιώσεως ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών :

α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών,
αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών
γενικά. β. Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίου
γενικά.
γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των
πάσης φύσεως υλικών.
δ. Οι δαπάνες αποζηµιώσεως των οποιονδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατοµεία,
ορυχεία, χείµαρροι, ποτάµια κ.λ.π.). Η ∆ΕΥΑΖ επίσης δεν αναλαµβάνει καµιά
υποχρέωση πρόσθετης αποζηµιώσεως του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που µπορεί
να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων, ορυχείων και
λοιπών πηγών ή για ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π. και
χώρων αποθηκεύσεως υλικών µακριά απο τις πηγές λήψεως είτε από τυχόν δυσχέρειες
µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.
(3) Αποζηµίωση γενικώς για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που τυχόν συµβεί σε κάθε περίπτωση

κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή µεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν
αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζηµιώσεις για τις
ανωτέρω αιτίες.
(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο

εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών
συγχρόνως και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και τη δηµιουργία και
αποκάλυψη γι' αυτό νέων πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει
εµπρόθεσµα η εκτέλεση του έργου.
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(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιµές.
(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους

του Τιµολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Π.∆. 609/85 (αριθµ.34, 46
κ.λ.π.).-

ΑΡΘΡΟ 21 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας Αρχαιότητες
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν
εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο
Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει απ'τους διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που
δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε µε δαπάνες του,
δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης πριν από την
έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες
Υπηρεσίες, οι άδειες τοµής του οδοστρώµατος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση
της άδειας σχέδια, στις αρµόδιες Υπηρεσίες.
Οι εργασίες για τις µετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι
µόνιµες, αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι,
θα εκτελούνται µε την φροντίδα των Οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καµία
ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όµως την υποχρέωση
να διευκολύνει απροφάσιστος την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να
αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την
εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων,
τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως.
Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εµποδίων,
κ.λ.π., τις απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζηµίωση γιά τις προσωρινές
αυτές εργασίες, περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές κατασκευής των σωληνώσεων,
ανεξάρτητα από τυχόν δυσχέρειες που θα αντιµετωπισθούν.
Επισηµαίνεται ότι κάθε ζηµιά που θα προκληθεί απ' τον Ανάδοχο στους διάφορους
αγωγούς ή στις διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον
των αγωγών, είτε µετά το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των
εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, συµπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον
Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών
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ευρηµάτων κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει
αµέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και να εφαρµόσει
πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να παράσχει απροφασίστος κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης
των ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται µε την φροντίδα
της αρµόδιας Υπηρεσίας και καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η
Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η
αναπροσαρµογή

του

προγράµµατος

κατασκευής

του

έργου

σε

τρόπο

ώστε

να

ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών.
Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την
εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο
Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως.

ΑΡΘΡΟ 22 Συντήρηση των Έργων - Ελαττώµατα
Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά
διαστήµατα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας µε δαπάνες του.
Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών
παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην
αποκατάσταση τους η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 157 και 159
του Ν.4412/2016.
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018
Κ.Α 62.07.01.076

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/α

1

2

3

Μον.

Τιµή
Μον.

1.1. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ63
1.1
έως Φ110

τεµ.

170

160

27.200,00

1.2. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ125 έως Φ160

1.2

τεµ.

190

18

3.420,00

1.3. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ175 έως Φ225

1.3

τεµ.

210

8

1.680,00

Περιγραφή Εργασιών

Α.Τ.

Επισκευή υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη για µήκος επέµβασης έως 3µ.

Σχετικά Άρθρα

Ποσότη
τα

∆απάνη

ΝΑΥ∆Ρ
16.18Ν.1

Πρόσθετη αποζηµίωση για την επι- σκευή
υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη στο τµήµα αγωγού που υπερβαίνει
τα 3µ.

ΝΑΥ∆Ρ
16.18Ν.2

2.1. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ63
έως Φ110

2.1

µ.µ

30

110

3.300,00

2.2. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ125 έως Φ160

2.2

µ.µ

40

15

600,00

2.3. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ175 έως Φ225

2.3

µ.µ

70

6

420,00

τεµ.

150

10

1.500,00

Επισκευή µε αντικατάσταση υφιστάµενης
υδροληψίας ύδρευσης
Αξία εργασιών

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
Άθροισµα

3

ΝΑΥ∆Ρ
16.18Ν.2

38.120,00

6.861,60
44.981,60
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Απρόβλεπτα 15%
Αναθεώρηση
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 19/04/2018

6.747,24
271,16
52.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 20/04/2018
Ο ∆/ντης Τ.Υ.

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΕΛΙ∆Α 57
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Κ.Α 62.07.01.076

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει
το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί
µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του
Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα
κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς,
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.

1.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών

υλικών,

µεταφοράς

τους

στις

θέσεις

εκτέλεσης

των

εργασιών,

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις
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απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η

µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του

Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών,
σε

κατάλληλους

χώρους

απόρριψης,

λαµβανοµένων

υπόψη

των

ισχυόντων

Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές

και

κατεδαφίσεις

(ΑΕΚΚ),

όπως

αυτά

καθορίζονται

στην

ΚΥΑ

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή
τους.
1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από
τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των
ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων,
επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.

1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
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Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως,
οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των
υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από
το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ.,
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις,
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου,
η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
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αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά
αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών
υλικών
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα
του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων
και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑ κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και

στις λοιπές

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα
ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
ΣΕΛΙ∆Α 61

και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.12

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη
σήµανσης

και

τιµολογείται

ιδιαιτέρως),

την

προσωρινή

διευθέτηση

και

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
1.13

Οι

δαπάνες

των

αναπασσαλώσεων,

τοπογραφικών
πύκνωσης

εργασιών

τριγωνοµετρικού

(αποτυπώσεων,
και

πασσαλώσεων,

πολυγωνοµετρικού

δικτύου,

εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),
1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.

1.16

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
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1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την
αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται
τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση
αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών
κατασκευών

και

περιβαλλοντικής

αποκατάστασης

των

χώρων

(προσβάσεων,

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω.
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος του Έργου.

1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ.
µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται,
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών,
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σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός,
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.

1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων
αγωγών,

εκτός

αν

προβλέπεται

ιδιαίτερη

πληρωµή

προς

τούτο

στα

τεύχη

δηµοπράτησης.
1.25

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.

1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης

1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές,
κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες
οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης
του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα
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οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(4)

Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης,
ρεύµατος,

τηλεφωνικής

σύνδεσης

και

αποχέτευσης,

καθώς

ηλεκτρικού
και

λοιπών

απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
(5)

Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο
χρονοδιάγραµµα

του

έργου

και

αποκινητοποίησης

µε

το

πέρας

του

προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10)

Για εγγυητικές.

(11)

Ασφάλισης του έργου.

(12)

Προσυµβατικού σταδίου.

(13)

∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

(14)

Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και
απαίτηση
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ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των
εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού

γενικής

επιστασίας

και διοίκησης

του Αναδόχου

και υπό την

προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη
µόνιµης

και αποκλειστικής

απασχόλησης

θα λαµβάνεται

υπόψη

ο χρόνος

απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι
επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαµβάνονται.
(3)

Νοµικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας

µηχανηµάτων γενικής

χρήσης π.χ. γερανοί,

οχήµατα

µεταφοράς

προσωπικού
(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10)

Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο,
αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
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Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν
Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης
πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας
του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης
ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του
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παρόντος.
Αναφέρεται ρητά ότι στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
ετοιµότητας για επέµβαση του συνεργείου του αναδόχου όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία
εντός µιας ώρας και 30 λεπτών µετά την ειδοποίηση του, ακόµη και στα Σαββατοκύριακα και
αργίες.
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018
Κ.Α 62.07.01.076

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο A.T. 1: Επισκευή υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος
έχει υποστεί βλάβη για µήκος επέµβασης έως 3µ. (ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.1)

Η επισκευή αφορά αγωγούς δικτύου Υ∆ΡΕΥΣΗΣ που έχουν υποστεί βλάβη και διαρρέουν από
οποιαδήποτε αιτία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τµήµα επισκευής αγωγού σε µήκος
έως 3,0 µέτρα, για την εκσκαφή του ορύγµατος, τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις, την επισκευή του
αγωγού και τη θέση του σε λειτουργία, την επανεπίχωση και την αποκατάσταση του
οδοστρώµατος ήτοι: η προµήθεια και τοποθέτηση του αγωγού και τυχόν ειδικών συνδέσµων εξαρτηµάτων, η εκσκαφή ορύγµατος σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε την φορτοεκφόρτωση
και την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής µε αυτοκίνητο για οποιαδήποτε απόσταση, έως τον
χώρο απόρριψής τους, η προσαύξηση για την τυχόν ύπαρξη αγωγών ΟΚΩ, η προµήθεια της άµµου,
η µεταφορά της στο χώρο του έργου και ο εγκιβωτισµός του αγωγού µε αυτήν, η προµήθεια του
αναγκαίου θραυστού υλικού λατοµείου της ΠΤΠ Ο-155 η µεταφορά του στο χώρο του έργου, η
επανεπίχωση και συµπύκνωση κάθε είδους ορυγµάτων µε το θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ 0155, και η αποκατάσταση του οδοστρωµάτων στην προτέρα κατάσταση (µε ασφαλτικό πάχους 7
εκατ. ή σκυρόδεµα πάχους 15 εκατ.). Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών
στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόπτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός
αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν
απαιτούνται), όπως και αντιστηρίξεις αγωγών εντός του ορύγµατος, η µόρφωση των παρειών και
του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και
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τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η τοποθέτηση οποιαδήποτε είδους ειδικού τεµαχίου (ταυ, ύψιλον,
σαµάρι, καµπύλης κλπ).

Σε περίπτωση που, µετά από έγκριση της υπηρεσίας δε γίνεται αποκατάσταση οδοστρώµατος µε
ασφαλτικό ή σκυρόδεµα θα γίνεται περικοπή στην τιµή του παρόντος άρθρου κατά 20%.

Τιµή ανά τεµ.

1.1

Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ63 έως Φ110

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 170,00 € (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

1.2

Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ125 έως Φ160

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 190,00 € (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

1.3

Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ175 έως Φ225

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 210,00 € (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ
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Άρθρο A.T. 2: Πρόσθετη αποζηµίωση για την επισκευή υφιστάµενου αγωγού
ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί βλάβη
στο τµήµα αγωγού που υπερβαίνει τα 3µ. (ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.2)

Πρόσθετη αποζηµίωση για την αντικατάσταση αγωγού στο τµήµα πέραν των 3.00 µ.
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εργασιών που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 1 του παρόντος
Τιµολογίου και τη σύνδεση του µε τον υφιστάµενο αγωγό.
Επισηµαίνεται ότι :
Σε περίπτωση που, µετά από έγκριση της υπηρεσίας δε γίνεται αποκατάσταση οδοστρώµατος µε
ασφαλτικό ή σκυρόδεµα θα γίνεται περικοπή στην τιµή του παρόντος άρθρου κατά 20%.

Τιµή ανά µέτρο µήκους

2.1 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ63 έως Φ110

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 € (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

2.2

Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ125 έως Φ160

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00 € (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

2.3

Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ175 έως Φ225

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 70,00 € (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑΕΥΡΩ
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AΡΘΡΟ 3ο
Επισκευή µε αντικατάσταση παροχής ύδρευσης (ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.3)

Σε περίπτωση που η βλάβη αφορά υφιστάµενη υδροληψία η επισκευή της συνίσταται
στην αντικατάσταση της από το σηµείο υδροληψίας µέχρι το υδρόµετρο του
καταναλωτή. Το βάθος τοποθέτησης της υδροληψίας σε όλο το µήκος της θα είναι
τουλάχιστον 50 εκατ. από την τελικά διαµορφωµένη στάθµη του εδάφους.
Για την κατασκευή – αντικατάσταση µιας πλήρους υδροληψίας (παροχής) νερού, σε
αγωγούς οποιουδήποτε υλικού ανεξάρτητα από το µήκος της, συνδεόµενη σε αγωγό
ύδρευσης οιασδήποτε διαµέτρου, στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες
εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους και τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο
άρθρο 1 του παρόντος Τιµολογίου και ειδικότερα:
1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, η εκσκαφή του ορύγµατος

για τη διέλευση της υδροληψίας, η καθαίρεση ή ξετρύπηµα του πεζοδροµίου και του
φρεατίου του υδροµέτρου και η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής.
2. Η τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιµασία του σωλήνα της υδροληψίας από

πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, και συγκεκριµένα ηλεκτροσυγκολούµενη σέλλα παροχής
Φ20x1/2

µε

ενσωµατωµένο

ειδικό

κοπτικό

µηχάνηµα

για

το τρύπηµα

της

σωλήνας(εφόσον ο κεντρικός αγωγός είναι από πολυθαιθυλένιο), ηλεκτροµούφα Φ20,
σωλήνας πολυαιθυλενίου διατοµής Φ20 ρακόρ Φ20x1/2 (αρσενικό) και διακόπτης
υδροµέτρου σφαιρικός ½ , ρακόρ υδροµέτρου (2) και διπλός σύνδεσµος Φ20. Στην
περίπτωση που ο κεντρικός αγωγός είναι άλλου υλικού εκτός από πολυαιθυλένιο, θα
τοποθετείται ανάλογος µε το υλικό ζωστήρας.
3. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη Τ.Π.

της µελέτης. Η δοκιµασία της υδροληψίας θα γίνεται πριν την επανεπίχωση του
ορύγµατος.
4. Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η επίχωση του ορύγµατος του κεντρικού

αγωγού και της παροχής µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές.
5. Η επανασύνδεση του υδροµέτρου του καταναλωτή που βρίσκεται σε επιτοίχεια

βάση ή σε ειδικά κατασκευασµένη εσοχή στον εξωτερικό τοίχο ή σε υφιστάµενο
φρεάτιο κάθε ιδιοκτησίας µε τη νέα παροχή συµπεριλαµβανοµένων όλων των
απαραίτητων υλικών και εργασιών.
6. Η αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό ή σκυρόδεµα ή πλάκες και σε κάθε
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περίπτωση µε το ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής.
7. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τα ίδια υλικά (σκυρόδεµα και πλάκες).
8. Για ένα τεµάχιο µιάς πλήρους υδροληψίας ύδρευσης σε αγωγούς οποιουδήποτε

υλικού, ανεξάρτητα από το µήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, όπως
περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου.

Τιµή µονάδος :
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 150,00 € (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κ.Α 62.07.01.076

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α/
α
1

Περιγραφή Εργασιών

Α.Τ.

Επισκευή υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη για µήκος επέµβασης έως 3µ.

Σχετικά
Αρθρα

Μον.

ΝΑΥ∆Ρ
16.18Ν.1

ΕΤΕΠ

1501-08-01-03-01:2009
1501-08-01-03-02:2009

2

1.1. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ63 έως Φ110

1.1

1.2. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ125 έως Φ160

1.2

τεµ.

1.3. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ175 έως Φ225

1.3

τεµ.

Πρόσθετη αποζηµίωση για την επι- σκευή
υφιστάµενου αγωγού ύδρευ- σης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη στο τµήµα αγω- γού που υπερβαίνει
τα 3µ.
2.1. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ63 έως Φ110

τεµ.

1501-08-06-03-00:2009
1501-05-03-11-04:2009

ΝΑΥ∆Ρ
16.18Ν.2

1501-08-06-08-01:2009

1501-08-01-03-01:2009
1501-08-01-03-02:2009

2.1

µ.µ

2.2. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ125 έως Φ160

2.2

µ.µ

2.3. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού
Φ175 έως Φ225

2.3

µ.µ

1501-08-06-03-00:2009
1501-05-03-11-04:2009
1501-08-06-08-01:2009

1501-08-01-03-01:2009
1501-08-01-03-02:2009
3

Επισκευή µε αντικατάσταση υφι- στάµενης
υδροληψίας ύδρευσης

3

ΝΑΥ∆Ρ
16.18Ν.3

1501-08-06-03-00:2009
τεµ.

1501-05-03-11-04:2009
1501-08-06-08-01:2009
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΛΑΓΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠ.:52.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κ.Α 62.07.01.076

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(σε ακέραιες µονάδες %)
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
.....................................................................................................................................
µε έδρα
τ………………………………οδός………………………αριθµ……………….. Τ.Κ.
…………………Τηλ. …………………….Fax............

Προς:
∆.Ε.Υ.Α.Ζ.

∆. Ρώµα 1 – ΞΕΝΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα
και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα
αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε ποσοστό έκπτωσης
Αριθµητικώς:………………………………….………………………………………………………………………………………

Ολογράφως:………………………………….……………………………………………………………………………
………… επί των τιµών του Τιµολογίου και του Προϋπολογισµού Μελέτης.
Έλαβα γνώση ότι στις τιµές του Τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη ετοιµότητας για επέµβαση
του συνεργείου µου όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία εντός µιας ώρας και 30 λεπτών µετά την
ειδοποίηση µου, ακόµη και στα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ζάκυνθος ………………………….
Ο Προσφέρων
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