
Αρ. Μελέτης 46/2015 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ:       ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ    
                       ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                   163.900,00 € 
                     Φ.Π.Α:           23%                    37.697,00 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                    201.597,00 € 

 
 
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
ΘΕΜ. ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                             ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 
Εργοδηγός Τ.Ε. 
 
 



 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                     ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποκομιδή απορριμμάτων και 
 ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ             καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ                       του Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων»                                                                     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ                                                
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
                                                                                                                
 
            

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες όπως αυτές ορίζονται από το ν.3463/06, άρθ.75, παρ.1β., οι 

οποίες θα λάβουν χώρα σε όλες τις κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, τις 

οδούς, τις πλατείες και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (συμπεριλαμβανομένων των ακτών 

και του επαρχιακού δικτύου) όλης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, 

(ν.3852/10). Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται: 

1. Αποκομιδή των οργανικών απορριμμάτων από τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κάδοι 

συγκέντρωσης αυτών (και των κάδων ανακύκλωσης), καθώς και των απορριμμάτων που 

βρίσκονται εκτός των κάδων. Θα πρέπει δηλαδή και ο χώρος γύρω από τους κάδους 

απορριμμάτων (και τους κάδους ανακύκλωσης), να καθαρίζεται κάθε φορά που θα γίνεται η 

αποκομιδή.  Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε  ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Αττικής.  

2.  Αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων καθώς και των κλαριών (η πτώση των οποίων 

προκύπτει είτε από φυσικά αίτια, είτε από το κλάδεμα των δέντρων). Η αποκομιδή των 

ογκωδών αντικειμένων και των κλαριών θα γίνεται από τα σημεία στα οποία βρίσκονται 

τοποθετημένα και η μεταφορά τους θα γίνεται σε  ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Αττικής. Ως 

ογκώδη αντικείμενα εννοούνται ενδεικτικά: έπιπλα, στρώματα, μεγάλα οικιακά σκεύη κλπ. 

3. Καθαρισμός των δημοτικών οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών που βρίσκονται 

στην πόλη του Γαλατά, στη Λουτρόπολη Μεθάνων καθώς και στους οικισμούς του Δήμου 

Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

4. Καθαρισμός όλων των προσβάσιμων ακτών, καθώς και των χώρων εκατέρωθεν του 

επαρχιακού οδικού δικτύου και δημοτικών δρόμων, χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου 

Τροιζηνίας - Μεθάνων.  

5. Πλύσιμο όλων των κάδων συγκέντρωσης κι ανακύκλωσης απορριμάτων. 

          πιο αναλυτικά οι εργασίες αφορούν:  

 Για την πόλη του Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων η αποκομιδή θα γίνεται τρεις 

φορές την ημέρα και τις Κυριακές. Οι ώρες που θα γίνεται η αποκομιδή θα είναι: Το πρωί 



έως τις 07.30 π.μ για την πόλη του Γαλατά και 08.00-09.00 π.μ για τη Λουτρόπολη 

Μεθάνων. Το μεσημέρι στις 14.00-14.30 μ.μ και το απόγευμα 20.00-20.30 μ.μ και για την 

πόλη του Γαλατά και για τη Λουτρόπολη Μεθάνων . 

 Στους οικισμούς: Τροιζήνα, Δρυόπη, Τακτικούπολη, (συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός 

Ακτή Αγάπης), Μεταμόρφωση, και Μεγαλοχώρι θα γίνεται η αποκομιδή ανά δύο ημέρες. 

 Στους οικισμούς Βαθύ, Καλλονή καθώς και την παραλία της Ψήφτας θα γίνεται η 

αποκομιδή ανά δύο ημέρες τη χειμερινή περίοδο και καθημερινά τη θερινή περίοδο. 

 Στους οικισμούς: Ευαγγελισμός, Χώριζα, Ζερβέικα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Γεώργιος 

Τροιζήνας Άνω Φανάρι, Καρατζάς, Αγία Ελένη, Άγιος Γεώργιος Κουνουπίτσας, 

Κουνουπίτσα, Κυψέλη, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Νικόλαος, Μεγάλο Ποτάμι και Καμμένη 

Χώρα κατά τη χειμερινή περίοδο η αποκομιδή θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα και τη 

θερινή περίοδο τρεις φορές την εβδομάδα. 

 Στις περιοχές Βλαχέικα και Δάριζα που βρίσκονται στα ανατολικά του Δήμου Τροιζηνίας, η 

αποκομιδή θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα τη χειμερινή περίοδο και τρεις φορές την 

εβδομάδα τη θερινή περίοδο. 

            Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης είναι το εξής: 

 Τέσσερις φορές την εβδομάδα και τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο για την πόλη 

του Γαλατά. 

 Τρεις φορές την εβδομάδα και τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο στη Λουτρόπολη 

των Μεθάνων. 

 Στους οικισμούς: Τροιζήνας και Καλλονής, δύο φορές την εβδομάδα κατά τη 

χειμερινή περίοδο και τρεις φορές κατά τη θερινή περίοδο. 

 Για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς χειμερινή και θερινή περίοδο δύο φορές την 

εβδομάδα.                    

- Ο καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών που θα γίνεται από εργάτες 

οι οποίοι θα απασχολούνται ανάλογα, θα είναι καθημερινός, δύο φορές (πρωί και 

απόγευμα) για την πόλη του Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων κατά τη χειμερινή και 

θερινή περίοδο. Για τους υπόλοιπους οικισμούς η συχνότητα θα είναι μία φορά την 

εβδομάδα και τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, εκτός από τους οικισμούς «Βαθύ» και 

«Καλλονή» όπου τη θερινή περίοδο θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. Τα μέσα καθώς 

και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό είναι επιλογή και ευθύνη του 

εργολάβου. Σημειώνεται ότι για τις περιοχές εντός ορίων σχεδίου πόλεως, (Δηλαδή για το 

Γαλατά και τη Λουτρόπολη Μεθάνων) καθώς και εντός των ορίων των οικισμών του Δήμου 

Τροιζηνίας, στον καθαρισμό περιλαμβάνεται και η δια χειρός ή με μηχανικά μέσα αφαίρεση 

των χόρτων από τους κοινόχρηστους χώρους και τα άκρα των δημοτικών οδών.   

- Ο καθαρισμός των παραλιών τους μήνες της θερινής περιόδου θα είναι καθημερινός ενώ τη 

χειμερινή περίοδο θα είναι μία φορά το μήνα.   



- Το πλύσιμο των κάδων θα πραγματοποιείται μία φορά το μήνα και τη θερινή και τη 

χειμερινή περίοδο. 

Για την εκτέλεση των εργασιών θα παραχωρηθούν από το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων στον 

ανάδοχο τα εξής οχήματα: 1) Τρία οχήματα για αποκομιδή των οργανικών απορριμμάτων, 2) Δύο 

οχήματα για τη μεταφορά των οργανικών απορριμμάτων και 3) Ένα όχημα για τη δράση της 

ανακύκλωσης.  

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων δεν διαθέτει οχήματα για τη μεταφορά των 

ογκωδών αντικειμένων αλλά ούτε και για το πλύσιμο των κάδων. 

Ο ανάδοχος τέλος έχει και την υποχρέωση όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των εργασιών να διατηρούνται καθαρά. Για να τηρηθεί η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να 

πλένονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.  

Διευκρινίζεται ότι χειμερινή περίοδος αρχίζει από 1-11-2015 έως 31-05-2016 και θερινή περίοδος 

από 1-06-2016 έως την 30-06-2016 για την εκτέλεση όλων των εργασιών θεωρείται το διάστημα 

οκτώ μηνών . 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 163.900,00 € ενώ η τελική δαπάνη με τον 

Φ.Π.Α 23%, (37.697,00 € ) θα φθάσει τις 201.597,00 €.                            

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις των ΠΔ 28/80. 

 

 

Πειραιάς     17 – 07 -  2015 

Ο Συντάξας 

 

Θεμιστοκλής Μπουλούτας 
Εργοδηγός Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   

ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ     
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-        
ΜΕΘΑΝΩΝ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

  
 

"ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ 

   

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

   
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ" 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

       

         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

         

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Α
/Τ 

ΚΩΔ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΆΡΘΡ
ΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. 

Αποκομιδή 
απορριμμάτων               

και καθαρισμός των 
κοινόχρηστων     μήνες 1 Σχ. 506 1 30.900,00 30.900,00   

 χώρων την θερινή 
περίοδο (Ιούνιος) 

 
  

 
  

 
    

                

2. 

Αποκομιδή 
απορριμμάτων               

και καθαρισμός των 
κοινόχρηστων    μήνες 2 Σχ. 506 7 19.000,00 

133.000,0
0   

χώρων τους μήνες 
εκτός θερινής  

 
  

 
  

 
    

περιόδου                

     

Δαπάνη 
Εργασιών     163.900,00 

     
Φ.Π.Α    23% 37.697,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ     201.597,00 

         

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           Πειραιάς,  17-07-2015 
                  17-07-2015 

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Τ.Υ.Ν.Δ                                                   Ο συντάξας 

                Σταύρος Βεϊόγλου 

                  Πολιτικός Μηχανικός                                                 Θεμιστοκλής Μπουλούτας 

               



 

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ -ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

Νησιωτικών Δήμων 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 

 

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – 

ΜΕΘΑΝΩΝ » 
 

                                             

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
                            

 

ΆΡΘΡΟ 1ο: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 

      Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση των κάθε είδους απλών 

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

     διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο: 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

      

     Οι δημοτικές και κοινοτικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα  με τις διατάξεις  

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

     θα έχει γίνει μέχρι την περίοδο δημοπράτησης. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3ο: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

     Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων ακολουθούνται 

     οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του 

     ΥΠΕΧΩΔΕ και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου   

     έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ οι    

     αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο: 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      

     Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

     α] Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

     β) Η σύμβαση της Παροχής Υπηρεσίας    

     γ] Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων[Γ Σ Υ] 

     δ] Η Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων[Ε Σ Υ] 



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

     στ] Ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας και ο κατά περίπτωση  προϋπολογισμός 

     προσφοράς του αναδόχου 

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

     του προϋπολογισμού. 

     η] Τα σχέδια όταν είναι απαραίτητα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο: 
ΕΓΓΥΗΣΗ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

      

     Όπως αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την διακήρυξη.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο: 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ 

            

      Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τους απαραίτητους εργάτες και μηχανικά μέσα και  

    να εφαρμόσει υπερωρίες νυκτερινά συνεργεία και να εργασθεί εξαιρέσιμες ημέρες αν  

    το απαιτήσει η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου χωρίς να δικαιούται για το λόγο αυτό  

     πρόσθετης αποζημίωσης. 

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

     ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων  τις υπερωρίες και τον  

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

     δεν είναι ικανοποιητικός. 

       Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προβλεπόμενες από το  

     χρονοδιάγραμμα ή τους πίνακες εργασιών προθεσμίες και καθυστερεί την πρόοδο 

     του έργου ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του στο σύνολό   

     του είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις κείμενες διατάξεις. 

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

ρήτρα 500,00 € ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών οπότε και κηρύσσεται 

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

 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

      

     Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων κατασκευαστικών  

     εργασιών χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμίας άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης  

     για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε μίας απ αυτές. 

 

      Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

 

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

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

     ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνσης, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς  

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

     ασφάλιστρα αυτών. 

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

     εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες 

     ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες 

     ασφαλίσεις ώρες αργίας έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ.  

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

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

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

     αλλά ενδεχόμενα θα είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά κάθε εργασία. 



     δ]Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων και υλικών και αποζημιώσεων για την 

     προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

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

     υλικών                                                                

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

     ολοκλήρωση και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας για την οποία συντάχθηκε η  

     σχετική τιμή του τιμολογίου. 

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

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

     καθώς και προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και προς τις τιμές των 

     ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο: 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

     Ο μηχανικός εξοπλισμός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 

     προβλέπεται και καθορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων θα εξευρίσκεται  

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

     τον ίδιο ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρέωση ή ευθύνη  

     σχετικά με τον παραπάνω εξοπλισμό. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο: 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

      

     Οι ανάδοχοι  έργων τα οποία εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ 

     υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν. 

     Σε περίπτωση έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι 

     υποχρεούνται  να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιούν το 

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

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

     τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες του δημοσίου. 

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

     εργοδοτική και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνουν τον εργολάβο. Σε  καμία  

     περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργολάβος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του  

     προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν  

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

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

     έργα. 

 

ΆΡΘΡΟ  10ο: 
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

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

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

     διενέργειας του διαγωνισμού και ότι είναι υποχρεωμένος στην καταβολή στο 

     εργατοτεχνικό προσωπικό των κάθε μορφής δώρων  για τις εορτές Πάσχα και 

     Χριστουγέννων καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος 

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

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

     διαγωνισμού τα αντίστοιχα ποσά πληρώνονται επί πλέον ή εκπίπτονται αντίστοιχα 

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

     αρμοδίων Υπουργείων. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο: 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

      

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

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

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

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

     των υλικών, την κατάσταση των δρόμων την ανάγκη κατασκευής δρόμων  

     προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού  

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

     τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες τα δυνάμενα να  προκύψουν ζητήματα τα  

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

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

     είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 12ο: 
ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- 

-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

 

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

     που υπάρχουν  στο εργοτάξιο καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. 

     Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο σε περίπτωση δε 

     που δεν εκτελεσθούν τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον 

    εργοδότη με αντίστοιχο καταλογισμό των δαπανών σε βάρος του αναδόχου.  

     β]Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας 

     των κάθε μορφής κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα για 

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

     αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν αναφορικά η επανόρθωση 

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

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

     καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής που εκτελείται το έργο και ευθύνεται για 

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

     γίνει κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο: 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

      

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

     κείμενες διατάξεις λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το προσωπικό 

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

     αυτούς. 

     Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε 

     κατοικημένες περιοχές πρέπει επί πλέον να επισημαίνονται με φώτα  τη 

     νύχτα. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

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

     απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

   

 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο: 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

  

     Όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 



 

 

ΆΡΘΡΟ 15ο: 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

      

      Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της εργασίας και της σχετικής  

     εγκριτικής απόφαση. 

      Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασμού  

     αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στον τελικό λογαριασμό. 

      Πριν από τη θεώρηση του λογαριασμού αυτού απαραίτητη η προσαγωγή από τον 

     ανάδοχο βεβαίωσης του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως όλων 

     των σχετικών για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ασφαλιστικών εισφορών. 

 

 

 

Πειραιάς   17- 07- 2015  Πειραιάς  17- 07-2015 
Ο Συντάξας  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο Προϊστάμενος του ΤΤΥΝΔ 
   
   

Θεμιστοκλής Μπουλούτας  Σταύρος Βεϊόγλου 
Πολιτικός Mηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

Νησιωτικών Δήμων 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 

 

 

 

 

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - 

ΜΕΘΑΝΩΝ» 

 

                                              

                                         ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της παροχής Υπηρεσίας 

 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η «Αποκομιδή απορριμμάτων και ο καθαρισμός των κοινόχρηστων 

χώρων του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων», για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας  για χρονικό 

διάστημα 8 μηνών. 

1.1. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, οι οποίοι θα 

ισχύσουν για τις εργασίες, σε συνδυασμό και παράλληλα με τους όρους, που ορίζονται στη Διακήρυξη και 

στα λοιπά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και ισχύουν με τη σειρά που 

ορίζεται στη μελέτη. 

1.2 Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον «Προϋπολογισμό Μελέτης», 

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

1.3. Το αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της παροχής Υπηρεσίας είναι ίσο με το συνολικό ποσό 

του «Προϋπολογισμού Μελέτης»       

                                                                                     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 163.900,00 € 

Φ.Π.Α. που αναλογεί (23%) 37.697,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  201.597,00         

 

€ 

   

 

Άρθρο 2ο  

 Σύμβαση για τις εργασίες 

 

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

απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που 

προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες δαπάνες. 

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

δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της απαιτούμενης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης  μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη από πέντε (5) ημέρες. 

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

28/80: 

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

ειδικής πρόσκλησης και 

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



 

Άρθρο 3ο 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

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

όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του ανάδοχου, που προκύπτει ένεκα του 

έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης οι οποίες υπολογίζονται 

σύμφωνα κατά τις διατάξεις του ως άνω άρθρου. 

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

πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που έχουν 

εκτελεστεί, σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί  της αξίας των υλικών 

που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες. 

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

περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία επιμετρήσεις και με τη διαδικασία, που 

ορίζεται στο Π.Δ 28/80. 

 

Άρθρο 4ο 

Προθεσμίες - Παρατάσεις 

4.1.  Ο ανάδοχος πρέπει να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών αυτής της παροχής Υπηρεσίας μέσα σε 

οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που αποτελούν και τη συνολική προθεσμία 

αποπεράτωσης του έργου. 

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

  

Άρθρο 5 

Χρονοδιάγραμμα - Μηχανικός εξοπλισμός - Προσωπικό 

5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή στην 

Προϊσταμένη αρχή, για έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις 

της σύμβασής του. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80. 

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

προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 6 

του άρθρου  34 του Π.Δ.  609/85 και το Π.Δ 28/80,  για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών. 

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

προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, 

εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς 

του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή 

έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Υπέρβαση προθεσμιών-Ποινικές ρήτρες 

 

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

ποινική ρήτρα 500,00 € ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών οπότε και 

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

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

ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η 

επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 500,00 

(πεντακοσίων ευρώ)– για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. 



Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και 

εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών καθαριότητας. 

Διευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της μίας ημέρας με υπαιτιότητα 

του ανάδοχου. 

Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα € 500,00 (πεντακοσίων ευρώ)– ανά 

περίπτωση και για κάθε ημέρα διακοπής. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της 

περικοπής ποσού 500,00€ για κάθε ημέρα πλημμελούς εκτέλεσης οποιασδήποτε συμβατικής εργασίας. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς 

και μετά από τρεις επαναλήψεις της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο και να 

εφαρμόσει τις ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 αφού πρώτα τον καλέσει με 

εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία πέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 

Άρθρο 7ο 

Δασμοί - Ατέλειες 

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

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

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

φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους 

δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά ή από 

κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.) που 

αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το 

εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις. 

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

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

Άρθρο 8 

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

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

παροχής Υπηρεσίας και στα σχετικά εγκεκριμένα άρθρα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  και των λοιπών 

αναλυτικών τιμολογίων. 

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

πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

 

Άρθρο 9 

Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις 

9.1.  Η επιμετρήσεις των ποσοτήτων της εργασίας, όπως αυτές αναφέρονται στον προϋπολογισμό της 

μελέτης θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή η οποία συγκροτείται από την Προϊσταμένη Αρχή  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 , και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα επέχει 

και θέσει πιστοποίησης της παρεχόμενης εργασίας.   

9.2. Κάθε συντασσόμενο πρωτόκολλο θα συνοδεύεται και με χαρακτηριστικές  φωτογραφίες του έργου, 

σε αρχικές και τελικές φάσεις , πάντα από το ίδιο σημείο λήψης. 

 

Άρθρο 10 

Πληρωμές - Κρατήσεις 

10.1. Οι πληρωμές των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου επιβαρύνονται με την προκαταβολή κατά 

νόμο του φόρου εισοδήματος. 

10.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως 

ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

10.3. Οι τιμές μονάδας που ελήφθησαν κατά τη σύνταξη μελέτης της Υπηρεσίας ή της προσφοράς του 

αναδόχου, περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. 



εκτός από τον Φ.Π.Α. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας, που τυχόν θα κανονισθούν.   

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

προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση εργασιών.       

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

συνέχεια προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του ανάδοχου ή αφαιρούνται, σύμφωνα με το 

Π.Δ. 28/80, τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συμπληρωματική κράτηση  εγγύησης 

(αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), απόσβεση προκαταβολών κ.λ.π., γενικά 

δε προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό με το 

οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων. 

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

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

οποίο υπολογίζεται σε 23% σύμφωνα με τον Ν.4334/2015  «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 

διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).» 

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Κάθε τέλους 

του μήνα θα συντάσσεται από τον ανάδοχο, έκθεση εκτέλεσης εργασιών για τον προηγούμενο μήνα, με 

αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχόλησε ο ανάδοχος και για την εκτέλεση των 

συγκεκριμένων εργασιών. 

Η έκθεση εκτέλεσης εργασιών θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του Δήμου. Αρμόδια για τον έλεγχο και την 

πιστοποίηση του όγκου των εργασιών αλλά και της καλής εκτέλεσής των από τον ανάδοχο είναι η επιτροπή 

που συγκροτείται από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ 28/80. Της Επιτροπής προΐσταται ο 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου ο οποίος έχει οριστεί με απόφαση του Δημάρχου Τροιζηνίας. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου θεωρείται συντελεσθείσα με την έγκριση της μηνιαίας έκθεσης 

από την Αρμόδια Επιτροπή. 

Εντός 10 ημερών από την υποβολή της θα συντάσσεται πιστοποιητικό (πρωτόκολλο) καλής εκτέλεσης από 

την αρμόδια Επιτροπή. Η αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται με 

χρηματικό ένταλμα στο τέλος κάθε μήνα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εργαστεί για το σύνολο ενός μήνα, το πιστοποιούμενο ποσό για αυτό το 

μήνα θα προκύψει από το γινόμενο των ημερών που εργάστηκε επί τη συμβατική ημερήσια πιστοποιούμενη 

αμοιβή του εργολάβου αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αναλογούν σε τυχόν περικοπές ή ποινικές ρήτρες. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα ή έχουν επιβληθεί κρατήσεις εις βάρος 

του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 

και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών 

είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό(πρωτόκολλο) καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή, το 

τιμολόγιο του ανάδοχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη του 

ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, αναλυτική κατάσταση ασφάλισης του 

προσωπικού στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο κάθε εργαζόμενος και ό,τι άλλο προβλέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11  

Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Σε περίπτωση, που παρίσταται ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα εφαρμόζεται το 

άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94 και τον Ν.3263/2004. 

 

Άρθρο 12 

Αναθεώρηση τιμών 

12.1.  Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84. 

12.2. Στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη στήλη με επικεφαλίδα «Αντίστοιχο κονδύλιο ανάλυσης για 

την αναθεώρηση» καθορίζεται, με τον αριθμό του άρθρου της ανάλυσης, το αντίστοιχο κονδύλιο 

(αυτούσιο ή παρεμφερές), με το οποίο θα γίνεται η αναθεώρηση της κατ' αποκοπή τιμής και της τιμής 



κάθε εργασίας. 

 

Άρθρο 13ο  

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου 

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

εργοτάξιό του, για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτουμένων αστυνομικών αδειών εργασίας  

καθώς και για τη συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις  

      και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ.  

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

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

      γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόμενων και παντός τρίτου και μάλιστα   

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

      μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε από την μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια. 

      Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα 

      για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζομένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε βλάβη στις 

      εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόμους ως και τις παρακείμενες οικοδομές. 

      Οποιαδήποτε τέτοια ζημιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο η δε επανόρθωση 

      θα γίνει σε βάρος και για λογαριασμό του. 

       Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος 

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

     {εργάτες ,υπαλλήλους κλπ) είτε στις κατασκευές ,είτε στον εργοδότη ,είτε σε τρίτους  

      λόγω παράβασης ή παράληψης κατά την εφαρμογή των αναφερομένων στην παρούσα. 

      Άρα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης 

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

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

      του αλλά σε τυχαίο γεγονός. 

   

Άρθρο 14 

Ώρες εργασίας 

 

        Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισμένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη 

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

      επικειμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών ο εργολάβος υποχρεούται να εργασθεί 

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

      την υπηρεσία μετά από σχετική άδεια των αρμοδίων αρχών. 

 

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

      αυτό. 

 

Άρθρο 15 

Διευκόλυνση της κυκλοφορίας - πινακίδες 

       

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

        κυκλοφορίας των κατασκευαζόμενων από αυτόν οδών απαραίτητα θα συνεννοείται 

      προηγουμένως με την υπηρεσία και το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας κινήσεως. 

        Ο εργολάβος υποχρεούται με δικές τους δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες  

      καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και νυκτερινά φωτεινά σήματα 

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

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

      πινακίδων νυκτερινών σημάτων κλπ. 

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



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

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

      αριθμό τηλεφώνου του εργολάβου. 

        Eπίσης να εξασφαλίζει ασφαλείς  διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων σε επίκαιρα 

      σημεία με υπόδειξη του επιβλέποντα. 

 

Άρθρο 16 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

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

των υλικών, θα εφαρμοσθούν οι εγκεκριμένες με τη μελέτη Τεχνικές Προδιαγραφές και 

συμπληρωματικά οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ή επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί 

και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσημοι Γερμανικοί Κανονισμοί ή άλλοι ανάλογοι 

ξένοι επίσημοι κανονισμοί. 

Αναλυτικά ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα αντίτυπο, 

και θα έχει πρωτότυπη μονογραφή σε κάθε σελίδα από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 

διαγωνιζόμενου. 

Όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς θα είναι αριθμημένα και θα συνοδεύονται από σχετικό πίνακα 

περιεχομένων. Εξωτερικά ο φάκελος θα αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης, την καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 

και τον τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Αποκομιδή 

απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων». 

 

      Τεχνικό αντικείμενο αυτής της παροχής Υπηρεσίας είναι η εκτέλεση των εξής εργασιών: 

6. Αποκομιδή των οργανικών απορριμμάτων από τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κάδοι 
συγκέντρωσης αυτών (και των κάδων ανακύκλωσης), καθώς και των απορριμμάτων που 

βρίσκονται εκτός των κάδων. Θα πρέπει δηλαδή και ο χώρος γύρω από τους κάδους 
απορριμμάτων (και τους κάδους ανακύκλωσης), να καθαρίζεται κάθε φορά που θα γίνεται η 
αποκομιδή.  Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε  ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, με εντολές 
μεταφοράς που θα εκδίδονται κάθε φορά από τον Δήμο. 

7.  Αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων, μπαζών καθώς και των κλαριών (η πτώση των οποίων 

προκύπτει είτε από φυσικά αίτια, είτε από το κλάδεμα των δέντρων). Η αποκομιδή των ογκωδών 

αντικειμένων και των κλαριών θα γίνεται από τα σημεία στα οποία βρίσκονται τοποθετημένα και η 

μεταφορά τους θα γίνεται σε  ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, με εντολές μεταφοράς που θα 

εκδίδονται κάθε φορά από τον Δήμο. Ως ογκώδη αντικείμενα εννοούνται ενδεικτικά: έπιπλα, 

στρώματα, μεγάλα οικιακά σκεύη κλπ. 

8. Καθαρισμός των δημοτικών οδών και πεζοδρομίων που βρίσκονται στο Δήμο Τροιζηνίας - 

Μεθάνων (στην πόλη του Γαλατά και στη Λουτρόπολη Μεθάνων καθώς και στους οικισμούς). 

9. Καθαρισμός των πάρκων και πλατειών που βρίσκονται στο Δήμο Τροιζηνίας (στην πόλη του 

Γαλατά, στη Λουτρόπολη Μεθάνων καθώς και στους οικισμούς). 

10. Καθαρισμός εκατέρωθεν του επαρχιακού και των δημοτικών οδών που βρίσκονται εκτός οικιστικών 

ιστών.     

11. Καθαρισμός όλων των προσβάσιμων παραλιών.  

12. Πλύσιμο των κάδων. 

 

 

       Πιο αναλυτικά οι εργασίες αφορούν:  

 Για την πόλη του Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων η αποκομιδή θα γίνεται και τη 

χειμερινή και τη θερινή περίοδο τρεις φορές την ημέρα και τις Κυριακές. Οι ώρες που θα γίνεται η 

αποκομιδή θα είναι: Το πρωί έως τις 07.30 π.μ για την πόλη του Γαλατά και 08.00-09.00 π.μ για τη 



Λουτρόπολη Μεθάνων. Το μεσημέρι στις 14.00-14.30 μ.μ και το απόγευμα 20.00-20.30 μ.μ και για 

την πόλη του Γαλατά και για τη Λουτρόπολη Μεθάνων . 

 Στους οικισμούς: Τροιζήνα, Δρυόπη, Τακτικούπολη, (συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός Ακτή 

Αγάπης), Μεταμόρφωση, και Μεγαλοχώρι θα γίνεται η αποκομιδή ανά δύο ημέρες και τη χειμερινή 

και τη θερινή περίοδο. 

 Στους οικισμούς Βαθύ, Καλλονή καθώς και στην παραλία της Ψήφτας θα γίνεται η αποκομιδή ανά 

δύο ημέρες τη χειμερινή περίοδο και καθημερινά τη θερινή περίοδο. 

 Στους οικισμούς: Ευαγγελισμός, Χώριζα, Ζερβέικα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Γεώργιος 

Τροιζήνας Άνω Φανάρι, Καρατζάς, Αγία Ελένη, Άγιος Γεώργιος Κουνουπίτσας, Κουνουπίτσα, 

Κυψέλη, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Νικόλαος, Μεγάλο Ποτάμι και Καμμένη Χώρα κατά τη χειμερινή 

περίοδο η αποκομιδή θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα και τη θερινή περίοδο τρεις φορές την 

εβδομάδα. 

 Στις περιοχές Βλαχέικα και Δάριζα που βρίσκονται στα ανατολικά του Δήμου Τροιζηνίας - 

Μεθάνων, η αποκομιδή θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα τη χειμερινή περίοδο και τρεις φορές 

την εβδομάδα τη θερινή περίοδο. 

            Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης είναι το εξής: 

 Τέσσερις φορές την εβδομάδα και τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο για την   πόλη του 

Γαλατά. 

 Τρεις φορές την εβδομάδα και τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο στη Λουτρόπολη των 

Μεθάνων. 

 Στους οικισμούς: Τροιζήνας και Καλλονής, δύο φορές την εβδομάδα κατά τη χειμερινή 

περίοδο και τρεις φορές κατά τη θερινή περίοδο. 

 Για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς χειμερινή και θερινή περίοδο δύο φορές την εβδομάδα.                    

- Ο καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων,  πάρκων και πλατειών που θα γίνεται από εργάτες οι οποίοι 

θα απασχολούνται ανάλογα, θα είναι καθημερινός, δύο φορές (πρωί και απόγευμα) για την πόλη του 

Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο. Για τους 

υπόλοιπους οικισμούς η συχνότητα θα είναι μία φορά την εβδομάδα και τη χειμερινή και τη θερινή 

περίοδο, εκτός από τους οικισμούς «Βαθύ» και «Καλλονή» όπου τη θερινή περίοδο θα γίνεται τρεις 

φορές την εβδομάδα. Τα μέσα καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό είναι 

επιλογή και ευθύνη του εργολάβου. Σημειώνεται ότι για τις περιοχές εντός ορίων σχεδίου πόλεως, 

(Δηλαδή για το Γαλατά και τη Λουτρόπολη Μεθάνων) καθώς και εντός των ορίων των οικισμών του 

Δήμου Τροιζηνίας, στον καθαρισμό περιλαμβάνεται και η δια χειρός ή με μηχανικά μέσα αφαίρεση 

των χόρτων από τους κοινόχρηστους χώρους και τα άκρα των δημοτικών οδών.   

- Ο καθαρισμός των παραλιών τους μήνες της θερινής περιόδου θα είναι καθημερινός ενώ τη 

χειμερινή περίοδο θα είναι μία φορά το μήνα.   

- Το πλύσιμο των κάδων θα πραγματοποιείται μία φορά το μήνα και τη θερινή και τη χειμερινή 

περίοδο. 

          Ο ανάδοχος τέλος έχει και την υποχρέωση όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για            την 

εκτέλεση των εργασιών να διατηρούνται καθαρά. Για να τηρηθεί η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να 

πλένονται μία φορά την εβδομάδα. 

Για την εκτέλεση των εργασιών θα παραχωρηθούν από το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων προς τον 

ανάδοχο: 

a. Τρία (3) οχήματα για την αποκομιδή των οργανικών απορριμμάτων (εντός των ορίων του 

Δήμου), χωρητικότητας 7m
3
 . 

b. Δύο (2) οχήματα για τη μεταφορά των οργανικών απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ της Περιφέρειας 

Αττικής, χωρητικότητας 22 m
3  

. 

c. Ένα (1) όχημα για τη δράση της ανακύκλωσης  χωρητικότητας 22 m
3  

. 

Τα ανωτέρω οχήματα μετά το πέρας της εργασίας, θα φυλάσσονται εντός του χώρου του Δήμου. 
 



Εκτός όμως από τον παραπάνω εξοπλισμό που θα παραχωρήσει ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων στον  

ανάδοχο, θα πρέπει και ο ανάδοχος να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να εκτελεί άριστα 

και μέσα στον καθορισμένο  χρόνο όλες τις εργασίες του συμβατικού αντικειμένου.  

Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης οχημάτων η εργαλείων τα οποία ενδεχομένως να 

υποστούν βλάβη, διαθέτοντας εφεδρικό εξοπλισμό. 

Όλα τα επιπλέον μηχανήματα και οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού, να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητας και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες κατασκευάζονται. Η 

ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο του Δήμου. Η Διευθύνουσα υπηρεσία του Δήμου Τροιζηνίας- 

Μεθάνων  μπορεί να απαγορεύσει τη χρησιμοποίησή τους, αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Αν χρειασθεί έλεγχος ή δοκιμή μηχανήματος, συσκευής ή 

υλικού, για να κριθεί η καταλληλότητα του, θα στέλνεται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμής. Τα υλικά που 

θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για κάθε είδους εργασίας, πρέπει να είναι υγιή, χωρίς βλάβες ή 

ελαττώματα, τα δε χαρακτηριστικά τους δεν πρέπει να είναι διαφορετικά αυτών που ορίζονται για κάθε 

χρήση. Η προμήθεια υλικών αμφιβόλου προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην προκειμένη περίπτωση 

ακέραιη την ευθύνη ο ανάδοχος. 

Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν 

αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των ειδών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον Εργοδότη και 

αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις των εργασιών. 

Εκτός από τον έλεγχο των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, ο 

Δήμος θα μπορεί να προβεί σε περιοδικό έλεγχο ώστε να ελέγχει την κατάσταση των οχημάτων που 

διαθέτει στον ανάδοχο. Ο έλεγχος θα γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή στην αντιπροσωπεία. Σε 

περίπτωση βλάβης ή ζημιάς υπεύθυνος αποκατάστασης είναι ο ανάδοχος. 

Προσωπικό εργασιών. 

Για την κάλυψη των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να 

εκτελούνται οι εργασίες άριστα και στον προβλεπόμενο χρόνο. Ο αριθμός των εργατών που θα 

χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο είναι εξ’ ολοκλήρου δική του ευθύνη και αποτελούν στοιχείο της 

προσφοράς του.  

 

 Λοιπές Υποχρεώσεις : 

- Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών , σε συνεργασία με το Δήμο και τακτική 

προσαρμογή στην ενδεχόμενη διαφοροποίηση των αναγκών τοπικά . 

-Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης 

των εργασιών. 

- Φροντίδα για την διαθεσιμότητα εφεδρικών μηχανικών μέσων και εργαλείων προκειμένου να μην 

διακόπτεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών από ενδεχόμενες βλάβες . 

-Σχεδιασμός και προγραμματισμός της βέλτιστης περιβαλλοντικής απόδοσης των εργασιών κατά την 

σταδιακή εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. 

- Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών . 

 - Χρησιμοποίηση εγκεκριμένου εξοπλισμού από το αντίστοιχο Υπουργείο, και ορθολογική χρησιμοποίηση 

αυτού. 

-Υποβολή στην αρχή δεκαπενθήμερου προγράμματος εργασιών και απασχολούμενου προσωπικού για τον 

έλεγχο από την υπηρεσία του Δήμου της εκτέλεσης τους και την πιστοποίησή τους 

  

 

Άρθρο 17 

Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου 

17.1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς έγγραφη 

διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόμα και αν οι μεταβολές αυτές 

καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του.  



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

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

αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. 

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

τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου, διατηρώντας τα δικαιώματά του, που 

αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, λόγω τροποποίησης του αρχικού συμβατικού χρηματικού 

αντικείμενου. 

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

όπως ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85, να τηρεί τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα 

ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί 

μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας 

αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των 

έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ. Α. Υ.) της 

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

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

 

Άρθρο 18 

Προστατευτικές κατασκευές 

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

περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά την 

αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου, που 

επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική δαπάνη 

περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του. 

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

εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται 

στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και 

πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε 

να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

 

Άρθρο 19ο  

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους 

19.1  Ο ανάδοχος οφείλει, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται   στη 

σύμβασή του και εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας 

κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του 

εργασιών. 

 

Άρθρο 20 

Ισχύουσες διατάξεις 

20.1.      Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 

 της  Διακήρυξης της δημοπρασίας 

 αυτής της Ε.Σ.Υ. και των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης όπως 

προβλέπονται στο Π.Δ.28/80. 

20.2   Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της παροχής Υπηρεσίας ισχύουν 

            οι διατάξεις:  

 το Π.Δ 28/80 

 το ν.2286/95 

 ο Ν.3263/2004 και ο 3463/06, όπως  ισχύουν  σήμερα καθώς και κάθε τροποποίηση 

       που θα έχει γίνει μέχρι την περίοδο δημοπράτησης. 

 Το Ν. 1797/88  



 Π.Δ. 346/98 όπως ισχύει 

 το Π.Δ. 18/00 

 Τον Ν. 2522/1997 

 την ΚΥΑ 114218/97 

 την ΚΥΑ 50910/2727/03 

 την Υπουργική Απόφαση 2043748/519/0026/89 

 την εγκύκλιο 14873/395 4-4-06 του ΥΠ.ΟΙΚ. 

 την εγκύκλιο 1/18-1-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ 

 Το Ν. 3979/2011 άρθρο 61. 

 Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτης) 

 Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Τ' Α) 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) 

  

 

 

ΆΡΘΡΟ 21ο 

Τήρηση αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, ασφάλιση προσωπικού και 

αυτοκινήτων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, για την τήρηση των νόμων και των πάσης φύσεως αστυνομικών διατάξεων, 

υποχρεούται δε, να ανακοινώνει στο Δήμο τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά 

με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. που  απευθύνονται σ’ αυτόν, ή που του 

κοινοποιούνται. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών, για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 

προσωπικό του φορέα των εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 

και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο έργο πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ανασφάλιστου προσωπικού. 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να ασφαλίσει τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα έναντι 

οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχημάτων τρίτων προσώπων και ζημιών σε ξένες ιδιοκτησίες.  

ΆΡΘΡΟ 22ο 

Εργασίες φορέων του Δημοσίου Τομέα 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή 

εργασιών φορέα του Δημοσίου Τομέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας 

του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του, να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση 

των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

 

 

 

 
Πειραιάς   17- 07 - 2015  Πειραιάς    17- 07 - 2015 

Ο Συντάξας  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο Προϊστάμενος του ΤΤΥΝΔ 

   
   

Θεμιστοκλής Μπουλούτας  Σταύρος Βεϊόγλου 

Εργοδηγός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 












