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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙ0ΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΕΡΓΟ: ’Αποχέτευση Νεαπόλεως Λ<κ?ιΟίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ’Εγκατάσταση καθαρισμού
λυμάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

*0 Δήμαρχος Νεαπόλεως διακηρύσσει δτι:

'Εκτίθεται σέ μειοδοτική δημοπρασία μέ αξιολόγηση προσφορών ή έκτέλεση 

τών έργασιών έγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμού καί διαθέσεως των λυμάτων τής 

πόλεως Νεαπόλεως Λασιθίου, ένδεικτικοϋ προϋπολογισμού δαπάνης δρχ. Η . 000.000 

σύμφωνα μέ τά παρακάτω άρθρα.

"Αρθρο 1ο : ’Αντικείμενο_τής_έργολαβϊας

’Αντικείμενο τής έργολαβίας είναι η πλήρης κατασκευή τών έργων καθα

ρισμού καί διαθέσεως Α ’φάσεως τών λυμάτων τής Νεαπόλεως Λασιθίου.

Τά χαρακτηριστικά τής έγκαταστάσεως καί τά έργα πού τήν αποτελούν 

καθορίζονται μέ λεπτομέρεια στις Τεχνικές Προδιαγραφές τών Τευχών Δημοπρατήσεως.

Διευκρινίζεται πάντως δτι πρόκειται γιά τά έργα Πολιτικού Μηχανικού 

καί τόν άπαραίτητο ήλεκτρομηχανολογικό έξοπλισμό τής έγκαταστάσεως.

Ή  εγκατάσταση πρέπει νά παραδοθεϊ σέ πλήρη λειτουργία καί άπόδοση 

τουλάχιστον αύτή πού προδιαγράφεται στά τεύχη δημοπρατήσεως.

Στό άντικείμενο τής έργολαβίας περιλαμβάνονται έπίσης ή προμήθεια τών 

άπαιτουμένων συσκευών έλέγχου τής ποιότητας τών λυμάτων, ή προμήθεια άνταλλα- 

κτικών τών μηχανημάτων κατά τή διάρκεια τού χρόνου έγγυήσεως, ή δοκιμαστική 

λειτουργία τής έγκαταστάσεως έπί δίμηνο καί ή έκπαίδευση τού άπαραίτητου προσω- 

πικου γιά τη λειτουργία της έγκαταστάσεως.

"Αρθρο 2ο : Προσόντα_διαγωνιζομένωγ_-_^Εγγύηση_συμμετοχής

Στό διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έργολήπτες Δημοσίων Έργων κάτοχοι 

πτυχίου Α ’τάξεως καί άνω γιά έργα οικοδομικά σέ κοινοπραξία μέ έργολήπτες Δημο

σίων "Εργων κατόχους πτυχίου Β'τάξεως καί άνω γιά έργα ήλεκτρομηχανολογικά.

Σάν έγγύηση γιά τήν συμμετοχή στό διαγωνισμό ορίζεται ποσό άνερχόμενο 

σέ 2% έπί τού προϋπολογισμού τού έργου δηλαδή ποσό δραχμών 280.000

Ή  έγγύηση κατατίθεται ύπό μορφή γραμματίου τού Ταμείου Παρακαταθηκών 

καί Δανείων ή έγγυητικής έπιστολής άναγνωρισμένης άπό τό κράτος Τράπεζας ή τού 

ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένης κατά τόν ιοχύοντα τύπο γιά τό Δημόσιο. Ή  έγγύηση έπιστρέ- 

φεται στους άποκλεισθέντες άπό τόν διαγωνισμό αμέσως καί στους άποτυχόντες μετά
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τήν άνακήρυξη ιοϋ τελευταίου μειοδότη. 'Η έγγύηση συμμετοχής τοϋ άνακηρυχθέντος 

αναδόχου άντικαθίσταται κατά τήν υπογραφή της συμβάσεως μέ τήν προσκόμιση έγγυ^ 

ήσεως καλής έκτελέσεως.

Λόγω τή,ς ειδικής φύσεως τοϋ έργου η δημοπράτησπ θά γίνει μέ συμπλήρωση 

συνοπτικού τιμολογίου καί άξιολόγηγη προσφορών.

Παρέχεται στους διαγωνιζόμενους ή έλευθερία νά καθορίσουν αύτοί στήν 

προσφορά τους τήν γενική διάταξη καί τά έπιμέρους έργα της έγκαταστάσεως, σύμ

φωνα μέ τούς όρους τών τευχών δπμοπρατήσεως.

Διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές καί προσφορές μεγαλύτερες τοϋ έν- 

δεικτικοΰ προϋπολογισμού τής μελέτης.

Γιά τήν εργολαβία αυτή θά ισχύουν οί διατάξεις τού Π.Δ. 28/80 "περί 

έκτελέσεως έργων και προμηθειών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως".

"Αρθρο 4ο : Τόπος !<9^2^Υ22_^2§2¥^¥09_Ιΰ£_^θ22Π229222Γθ^022Ψ2Ρί§2-!59ί_Ι§ΥΙ2!32

Ή  δημοπρασία θά διεξαχθεΐ στίς ............... τού μηνός ............

τού έτους 198 ημέρα .................  καί ώρα ..........  μέχρι ............

(λήξη χρόνου έπιδόσεως προσφορών) στά γραφεία .................................

όδός ..............................  άριθμός ...........

Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά πληροφορηθοΰν όλα τά σχετικά μέ τή δημο

πρασία καί νά ?νάβουν σχέδια καί τεύχη γιά τή σύνταξη τής προσφοράς τους στά 

γραφεία τής ΤΥΔΚ Νομού Λασιθίου.

”^2§02_§2_1_1ΐ2ί;Χ229_'Π022(£229ζ

Κατά τό παραπάνω σύστημα δημοπρασίας θά ύποβληθοΰνστήν ’Επιτροπή Δημο

πρασίας έκτός όπό τά δικαιολογητικά πού περιγράφονται, στό άρθρο 9 καί τά παρα

κάτω στοιχεία:

5.1. Πλήρης τεχνική προμελέτη μέ σχέδια τής έγκαταστάσεως καθαρισμού τών 

λυμάτων γιά τή διάθεση στό χείμαρρο Μ. καί ειδικότερα:
α) Τεχνική έκθεση πού θά περιγράφει τόν τρόπο κατασκευής καί τή

λειτουργία τής ένκαταστάσεως καί θά δικαιολογεί τήν καταλληλότητα 

τού προτεινομένου συστήματος.
Στήν έκθεση πρέπει νά περιλαμβάνονται καί τά παρακάτω: 

Διαστασιολόγηση τών έπιμέρους έργων σύμφωνα μέ τίς Τεχνικές Προ 

______________ διαγραφές.
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6ύ\>ι<λξ*4 το^
V o \ o  ̂ i O Ο

^ otute) eu^**6*1* ° 3α®Μ6ς καθαρισμού της έγκαταστάσεως γιά:

Υ,λ Τ*α \«fou^U'- Λειτουργία μέ πλήρες φορτίο 
® ̂  χ - Λειτουργία μέ μειωμένο φορτίο - 70%
Τ Μ  _ /\εt.xCUpYί,α μέ ύπερφόρτιση + 30%.
\ j € T ^ v i 6 t w J V  τ ώ Χ ί
\ λ . _ V, Ό  τρόπος άντιμετωπίσεως των αυξημένων η μειωμένων φορτίων.

6 u n a e -  _ _ , .
^ \ Περιγραφή του χειρισμού, του έλέγχου και της συντηρησεως της

6iuH punav66u)^
* έγκαταστάσεως καθώς καί τού βαθμού αυτοματισμού.

(jp\ ^  β) Σχέδια γενικής διατάξεως τής έγκαταστάσεως δηλαδή όριζοντιογραφία

καί μηκοτομή ύπό κατάλληλες κλίμακες. Διευκρινίζεται δτι ή σύνταξη 
τής γενικής διατάξεως πρέπει νά περιοριστεί στό χώρο πού διατίθεται 

σύμφωνα μέ τά έγκεκριμένα οχέδια τής προμελέτης τής Υπηρεσίας. 

Προσχέδια δομικών έργων ύπό κλίμακα τουλάχιστον 1:100 πού θά περι
λαμβάνουν κατόψεις καί τομές τών τμημάτων τού έργου καί θά δείχνουν 

τά υλικά κατασκευής, τις σωληνώσεις καί τά ειδικά τεμάχια, τις 

υψομετρικές στάθμες πυθμένων, στέψεων καί νερού καί κάθε άλλο άπα- 

Τ ι\μ  ραίτητο στοιχείο.
Δ,έΗ δ) ’Ενδεικτικά προσχέδια τού ήλεκτρομηχανολογικοΰ έξοπλισμοΰ σέ κατάλ

ληλη κλίμακα στά όποια θά φαίνονται οί θέσεις καί τό είδος τών έπί 

μέρους μηχανημάτων(άντλιών, κινητήρων κ.λ.π.) καθώς καί ή ήλεκτρολο- 

γική έγκατάσταση κινήσεως καί φωτισμού.
Τεχνικές περιγραφές καί προδιαγραφές τών συσκευών μηχανών καί όργά- 

νων. Διευκρινίζεται δτι οί ένλόγω προδιαγραφές δέν θά αναιρούν τούς

ΘΑ V)

τα
6TT0\1C€U

Τ.\>Λ ^
χ1^(χοθ ip* 2 0

C
'-Η^ρφ'6^10 ε)
TfcXwM f ,'ν,ΛΓ'^(2300

χιλ. ,Tfiaco6\t\) gpo(J(. τών παρ5ντων τευχών δημοπρατήσεως.

σΙ) Προμετρήσεις πού θά περιλαμβάνουν τις ποσότητες κατά είδος τών δομι- 

if>< 1700 κών έργων, τής ήλεκτρομηχανολογικής καί ύδραυλικής έγκαταστάσεως

(yU'G) frnrotteiifr̂  καθώς καί τόν άριθμό τών αυτοτελών στοιχείων τού ήλεκτοομηχανολογι-
κού έξοπλισμοΰ καί τέλος πίνακα τών συσκευών έργαστηριακοΰ έξοπλισμοΰ.\~ 

ζ) Πίνακα τού άπαιτούμενου προσωπικού γιά τήν λειτουργία τής έγκατα

στάσεως πού νά δείχνει καί τόν βαθμό είδικεύσεώς του. 

η) Κοστολόγιο λειτουργίας καί συντηρήσεως, σέ έτήσια βάση. [~

Σχετικά διευκρινίζεται δτι ή προμελέτη θά πρέπει νά συνταχθεί μέ βάση 

τις τεχνικές προδιαγραφές τών παρόντων τευχών δημοπρατήσεως καί δτι η γενική διά

ταξη θά περιλαμβάνει καί τά έργα Β'φάσεως γιά τήν έπαύξηση τής δυναμικότητας τής 

έγκαταστάσεως άπό 2.750 σέ 5.500 άτομα καί τά όποια θά κατασκευαστούν μελλοντικά 

στό διατιθέμενο γήπεδο.

5,2. Κατάλογο όργανισμών, συγκροτημάτων κ.λ.π.,στά όποια έχουν έγκατασταθεί 

άπό τούς διαγωνιζόμενους ή τούς συνεργαζόμενους μέ αυτούς ειδικευμένους οίκους, 

παρόμοιοι εξοπλισμοί καθαρισμού καί σπολυμάνσεως λυμΰι^ =
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5.3. Δήλωση των διαγωνιζομένων στήν όποια θά καθορίζεται ό χρόνος παραδό- 

σειος τοΰ έργου καί ό χρόνος έγγυήσεως, πού δέν μπορεί νά είναι μικρότερος των .

7 μηνών.

5.4. Οικονομική προσφορά, δηλαδή τά ειδικά έντυπα συνοπτικού τιμολογίου 

καί προϋπολογισμού πού χορηγούνται άπό τήν ύπηρεσία,συμπληρωμένα καί υπογραμ

μένα άπό τους κοινοπρακτούντες μέ τό ανάλογο χαρτόσημο καί μηχανόσημο.

"Αρθρο §ο_2_Κριτήρια_άξιολογ[5σεως

Τά κριτήρια άξιολογήσεως των προσφορών, πού πρέπει νά ληφβοΰν ύπόψπ 

άπό τήν έπιτροπή της δημοπρασίας, καθορίζονται δπως παρακάτω:
α) Ή  προσαρμογή τής προσφοράς πρός τίς τεχνικές προδιαγραφές 3αθ. 2G 

3) Ή  άπλότητα τής λειτουργίας καί συντηρήσεως. Ό  βαθμός αυτοματισμού. 

Ή  ευχέρεια έλέγχου τής έγκαταστάσεως. Ό  χειρισμός άπό προσωπικό 

χωρίς ειδίκευση ύψηλής στάθμης βαθ. 20
γ) 'Η δυνατότητα προσαρμογής τής έγκαταστάσεως μέ φορτίο άπό +30% μέχρι 

-70% τοΰ ονομαστικού βαθ. 13
δ) Ή  έμπειρία άπό τήν έφαρμογή συστημάτων παρόμοιου τύπου στήν 'Ελλά

δα βαθ. 8

ε) Ή  έτήσια δαπάνη λειτουργίας σέ προσωπικό, ένέργεια, λιπαντικά καί 

άλλα άναλώσιμα ύλικά 3αθ. 10
στ) Ή  αισθητική έμφάνιση τών κατασκευών πάνω άπό τό έδαφος βαθ. 3

ζ) '0 χρόνος έγγυήσεως, κατά τόν όποιο θά γίνεται άντικατάσταση χωρίς 

ιδιαίτερη άμοιβή όποιουδήποτε έξαρτήματος δέν λειτουργεί έξαιτίας 

κακής ποιότητας ή βλάβης πού δέν όφείλεται σέ κακό χειρισμό ούτε 

έλλιπή συντήρηση βαθ. 8
η) Ό  χρόνος παραδόσεως τής έγκαταστάσεως έτοιμης γιά λειτουργία

__βαθ.__13_

Σύνολο βαθ. 100

”Αρθρο_7ο_^_’Ανακήρυξη_μειοδότΐ]

’Εφόσον μία προσφορά δέν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία πάνω άπό 70

βαθμούς θά άπορρίπτεται. Κάθε μιά άπό τίς ύπόλοιπες οικονομικές προσφορές, πού

δέν θά άπορριφθοϋν, κατά τήν άξιολόγηση, θά διαιρείται μέ τό βαθμό άξιολόγήσεως.

'0 διαγωνιζόμενος πού θά έχει τό μικρότερο πηλίκο θά είναι ό μειοδότης.
«μ  ή!6οο θά τιροτι ο  ^  noi e xe
Τ\Λ ^ucpotifpv) Ovf-0 v o V ' τΑ  π ρ ο 6
Άρθρο 8o : Συμβατικά_στοιχεΐα_τής_έργολαβίας_καί_σειρά_ισχύος

4^—mj;ipr,-r. vA πτηι'ίΓΓπ •'•ής ^pynXnfiinr πού θά συσταθεί^ κατά σειρά ισχύος
είναι:
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α) Ή  παρούσα διακήρυξή 

3) Ή  οικονομική προσφορά τοΰ άναδόχου 

γ) Ή  Ειδική Συγγραφή 'Υποχρεώσεων 

δ) Ή  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Οί τεχνικές προδιαγραφές
στ) Οί ίσχύοντες κανονισμοί, έγκύκλιοι καί προδιαγραφές τοΰ Ελλη

νικού Δημοσίου, ΤίοΟ \6Cuouv Τοο± Ο Τ Λ - .
ζ) Τά έγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου γιά 

τήν περίπτωση συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας 
νέων έργασιών, νηο\!> 'όΚυοιτν Too > ΟΤΑ»

η) Τό πρόγραμμα κατασκευής δπως θά ύποβληθεΐ καί 8ά ένκριθεΐ άπό 

τήν 'Υπηρεσία
θ) Τά στοιχεία προσφοράς τού έογολάβου τά σχετικά μέ τή μελέτη δπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 τού άρθρου 5, καθώς καί των προ

θεσμιών πού άναφέρονται στην παράγραφο'3 τού ίδιου άρθρου, 

ι) Ή  οριστική μελέτη τοΰ έργου δπως θά ύποβληθεΐ καί θά έγκριθεΐ άπό 

την Υπηρεσία.
κ) Τά σχέδια καί τεύχη τής προμελέτης τής Υπηρεσίας.

"Αρθρο 9ο_:: _Διαδικασία_διεξανωγήο_τοΰ_διαγωνισ^οΰ

Οί διαγωνιζόμενοι .πρέπει νά προσέλθουν αύτοπροσώπως στην ’Επιτροπή 

τής Δημοπρασίας καί νά ύποβάλλουν πρός αύτή τά παρακάτω δικαιολογητικά καί 

στοιχεία σέ άνοιχτό φάκελλο.
1. Τά έργοληπτικά πτυχία τών κοινοπρακτούντων
2. Πιστοποιητικά έκπληρώσεως τών νόμιμων ύποχρεώσεών τους πρός τις 

οικείες οργανώσεις καί τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία.

3. 'Υπεύθυνες δηλώσεις τοΰ Ν.105/69 γιά τό άθροισμα τών έν ένεργεία

έργολαβιών.

4. Δήλωση κοινοπραξίας
5. ’Εγγύηση συμμετοχής κατά τό άρθρο 2 τής παρούσας άπό κοινού γιά

τούς κοινοπρακτοΰντες.
6. Φάκελλο"Α“καλά σφραγισμένο πού νά γράφει τά όνοματεπώνυμα τών δια- 

γωνιζομένων, τόν τίτλο τοΰ έργου καί τις λέξεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

καί νά περιέχει τά στοιχεία τών παραγράφων 1,2 καί 3 τοΰ άρθρου 5.

7. Φάκελλο "8" καλά σφραγισμένο πού \7ά γράψει τά όνοματεπώνυμα τών 

διαγωνιζομένων, τόν τίτλο τοΰ έργου καί τις λέξεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ καί νά περιέχει τά στοιχεία τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου CH
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Σέ κάθε φάκελλο άναγράφειαι άπό τήν έπιτροπή ό άριθμός τής σειράς 

παραδόσεως καί μονογράφεται άπό δλα τά μέλη της έπιτροπης.

Μετά τή λήξη της παραδόσεως γίνεται ό έλεγχος των δικαιολογητικών

Οί τυχόν αποκλεισμένοι κατά τόν έλεγχο παραλαμβάνουν τά δικαιολογητικά 

τους καί τούς φακέλλους " A " καί " Β " χωρίς νά αποσφραγιστούν.

Μετά άπό αύτά ή έπιτροπή προβαίνει σέ άποσφράγιση των φακέλλων "Α" 

όσων έχουν προκριθεΐ καί έκφωνεΐ τά περιεχόμενα στοιχεία, όχι όμως καί των φα

κέλλων "Β".

Στή συνέχεια ή έπιτροπή άνακοινώνει τήν ήμερομηνία καί ώρα της έπόμενης 

συνεδριάσεως κατά τήν οποία θά γίνει ή άνακήρυξη τού μειοδότη, καί λύεται ή 

συνεδρίαση.

Κατά τήν έπόμενη συνεδρίαση, ό όποια θά γίνει μετά τήν άξιολόγηση 

των προσφορών κατά τό άρθρο 19 τού Π.Δ. 28/80. γίνεται ή άποσφράγιση των φακέλ

λων "Β" όσων έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία άνω των 70 βαρμών καί γίνεται ή ανα

κήρυξη τού μειοδότη σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 της παρούσας.

Κατά τά λοιπά ισχύουν όσα καθορίζονται στό Π.Δ.. 28/80 καί ειδικότερα 

τά άρθρα 17,18,19,20,21 καί 22.

"Αρθρο 10ο :_1Απόρρητο_τών_προσφορών

Οί τεχνικές μελέτες πού θά ύποβληθοϋν καί όλα τά σχετικά στοιχεία 

μπορούν νά χαρακτηριστούν άπό τήν έπιτροπή της Δημοπρασίας σάν έμπιστευτικά 

μή ανακοινώσιμα έφόσον άποτελοϋν έπαγγελματικό άπόρρητο των διαγωνιζόμενων καί 

άναγράφεται ή λέξη "ΑΠΟΡΡΗΤΟ" στό φάκελλο της μελέτης.

"Αρθρο 1Ιο,ΐ,Κρατήσεις-Εισφορές

Τό έργο χρηματοδοτείται άπό τις Δημόσιες Επενδύσεις καί κατά συνέ

πεια ό άνάδοχος έκτός. άπό τήν ύποχρέωση πληρωμής τού φόρου εισοδήματος καί των 

τελών χαρτοσήμου κ.λ.π. δέν βαρύνεται μέ άλλες κρατήσεις καί εισφορές.

Τά έξοδα δημοσιεύσεως, περιλήψεως καί διακηρύξεως βαρύνουν τόν άνά- 

δοχο τού έργου.

Νεάπολη 198

Ό  Δήμαρχος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ’Αποχέτευση Νεαπόλεως Λασιθίου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :’Εγκατάσταση 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

καθαρισμού λυμάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ιο ’Αντικείμενο 1

2ο Ίσχύουσες διατάξεις 1

3ο Συμβατικά στοιχεία 1

4ο Μελέτη των συνθηκών κατασκευής τοϋ έργου 1

3ο Περιεχόμενα των τιμών μονάδας καί δαπάνες

πού βαρύνουν τόν άνάδοχο 2

6ο Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών 2

7ο Προέλευση 'Υλικών 2

8ο Τιμές μονάδας νέων έργασιών 2

9ο Προκαταβολές 3

1.0ο ’Ασφάλιση προσωπικού 3

11ο Τήρηση νόμων,’Αστυνομικών καί λοιπών

διατάξεων 3

12ο Ευθύνη άναδόχου 3

13ο Σήμανση κατά τό στάδιο έκτελέσεως

έργασιών 4

14ο ’Εγκαταστάσεις ’Επιχειρήσεων καί ’Οργανισμών

Κοινής Ώφελείας 4

15ο Φύλαξη ύλικών - Προσωρινές έγκαταστάσεις ■

Προστατευτικές κατασκευές 4

15ο Καθαρισμός έργοταξίων κατασκευών καί

έγκαταστάσεων 5

17ο ’Απαλλοτριώσεις 5



ΕΡΓΟ: ’Αποχέτευση Νεαπόλεως Λασι,θίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣ10ΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ’Εγκατάσταση καθαρισμού

λυμάτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1^2§22_ΐ9_·

’Αντικείμενο της παρούσας Γενικής Συγγραφης 'Υποχρεώσεων(Γ.Σ.Υ.) είναι 

ή διατύπωση των γενικών συμβατικών όρων, σύμφωνα μέ τούς όποιους καί σέ συνδυ

ασμό μέ τούς όρους τών άλλων τευχών δημοπρατήσεως πρόκειται νά κατασκευασθεϊ 
τό παραπάνω έργο.

1̂ 2§22_?2_1_1ί2>'222222_?29τ̂ §§1:£_
Τό έργο θά έκτελεσθεΐ σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού Π.Δ. 28/1980 

"περί έκτελέσεως έργων καί προμηθειών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως*.'

’Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
—  —  —  —  —  —  —

Τά συμβατικά στοιχεία τοϋ έργου καί ή σειρά ισχύος τουςάναφέρονται 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τήν διακήρυξη τής Δημοπρασίας.

Ι^2§22_^2_1_Γΐί§^2ΙΟ_ϊ^Υ_22Υ§Πκ0Υ_!59Ι92!5§2Π£_Ι22_ΐ2Υ22

Ή  συμμετοχή στή δημοπρασία άποτελεί τεκμήριο ότι οί διαγωνιζόμενοι 

έχουν έπισκεφθεΐ καί έλέγξει τήν φύση καί τήν τοποθέτηση τοϋ έργου καί έχουν 

πλήρη γνώση τών τοπικών καί γενικών συνθηκών κατασκευής του καί κύρια σέ ότι 

άφορά τις πηγές λήφεως ύλικών, θέσεις προσωρινής ή όριστικής άποθέσεως τών 

προϊόντων έκσκαφών, τις μεταφορές, τή διάθεση, τή διαχείριση καί τήν άποθή- 

κευση ύλικών, τήν δυνατότητα έξασφαλίσεως έργατοτεχνικοϋ προσωπικού, νερού, 

ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί όδών προσπελάσεως, τις συνήθως έπικρατοΰσες μετεωρολο

γικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις τής στάθμης τών νερών τών χειμάρρων, 

ποταμών καί ύπογείου ορίζοντα, τή διαμόρφωση καί κατάσταση τοϋ έδάφους, τό 

είδος, τήν ποιότητα καί ποσότητα τών τυχόν έκμελταλλεύσιμων ύλικών που βρίσκονται 

στήν περιοχή, τό είδος καί τά μέσα πού θά άπαιτηθοΰν κατά τήν έναρξη καί εκτέ

λεση τών έργασιών καί όποιαδήποτε άλλα θέματα μπορούν νά έπηρεάσουν τις έργασίες.

’Επίσης ό άνάδοχος άποδέχεται ότι έχει μελετήσει καί άποδεχτεί τά
ΠίΐιιβαΤ! κά r r m i Y f i >  τής έ ρ γ η Μ β ι π τ  im i τ Α ^ γ κ Γ ί ' η ι  | i^w n  π ν Α Α , π r f j r  ττηι'ι

περιλαμβάνονται στό φάκελλο τής δημοπρασίας καί άποτελοΰν τήν βάση τής προσφοράς
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του καί άναλαμβάνει νά έκτελέσει δλες τις ύποχρεοισεις πού απορρέουν από τους 

πιό πάνω δρους καί συνθήκες.

Παράληψη τού άναδάχου γιά ένημέρωσή του στά παραπάνω δέν τόν άπα- 

λάσσει άπό τήν ευθύνη γιά τήν πλήρη συμμόρφωσή του πρός τις συμβατικές ύπο- 

χρεώσεις.

“Αρθρο 5ο_: ΟζΡ^εχ^πενα_τών_τιμων_μονάδας_καί_δαπάνες_πού_βαρύνουν_τόν_άνάδοχο

Οί συμβατικές τιμές μονάδας τής προσφοράς τού άναδάχου άναφέρονται 

σέ έργασίες πλήρως περαιωμένες σύμφωνα μέ τούς δρους τής συμβάσεως. Οί τιμές 

αυτές προσαυξημένες μέ ιό νόμιμο ποσοστό γενικών έξόδων καί έργολαβικοϋ όφέ- 

λους τοϋ άναδόχου, περιλαμβάνουν δλες τις απαραίτητες έργασίες γιά τήν πλήρη 

καί έντεχνη κατασκευή των έργων καί καλύπτουν δλες τις δαπάνες τοϋ άναδόχου 

άμεσες ή έμμεσες. ’Εννοείται δτι στις τιμές αυτές δέν περιέχεται ή άναθεώρηση 

των τιμών συμβατικής άξίας έκτελέσεως τοϋ έργού πού προκύπτει μέ βάση τις 

κείμενες διατάξεις.
/

Ι^9§02-§21-θ02599Π2ΥΠ_:_συμπλήρωση_μελετών

Ό  άνάδοχος ύποχρεώνεται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση μέ βάση τά έγκε- 

κριμένα άπό τήν 'Υπηρεσία σχέδια καί μελέτες, τις έγγραφες όδηγίες τής Υπηρε

σίας καί τις ίσχύουσες προδιαγραφές έκπονήσεως μελετών, νά προβεϊ στήν έφαρμογή 

έπί τοϋ έδάφους τών μελετών, καί στόν έλεγχο καί λήψη των άπαιτουμένων συμπληρω

ματικών στοιχείων καθώς καί στήν σήμανση τής ζώνης καταλήψεως τών έργων.

’Επίσης ύποχρεώνεται νά έκπονήσει μετά άπό έγγραφη έντολή τής 'Υπηρε

σίας τις άπαιτούμενες τυχόν μελέτες, συμπληρώσεις καί προσαρμογές τών στοιχείων.
[

Οί μελέτες θά ύποβάλλονται σέ 7πλοϋν καί θά συντάσσονται βάσει τών 

πιό πάνω προδιαγραφών.

"Αρθρο 7ο_:_Προέλευση__[Υλικών

'0 άνάδοχος πρέπει νά χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τά προδιαγραφόμενα 

γιά τήν κατασκευή τοϋ έργου ύλικά καί έτοιμα ή ήμικατεργασμένα προϊόντα άπό 

τήν έγχώρια βιομηχανία. ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση ύλικών προελέύσεως 

έξωτερικοϋ, έκτός άν άναφέρεται διαφορετικά στήν ειδική συγγραφή ύποχρεώσεων.

“Αρθρο 8ο : Ι^μ^μονάδας_νέων_έργασιών
“Αν κατά τήν κατασκευή τοϋ έργου παραστεΐ άνάγκη έκτελέσεως έργασιών 

πού δέν περιλαμβάνονται στό άντικείμενο τής συμβατικής κατ’άποκοπή τιμής, οί

ι. υέ ̂ οωτάκολλ,ο Χανονχσμοσ ϋέων Τι^ών Μονάδας,
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ττού συντάσσεται από τόν έπιβλέποντσ μηχανικό σέ άντιπαράσταση μέ ιόν Άνάδοχο
| Ι

σύμφωνα μέ’τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 40 τοΰ Π.Δ. 28/1980 περί έκτελέσεως δημο

τικών καί κοινοτικών έργων καί προμηθειών.’1'

Έ φ ’δσον δέν είναι δυνατός ό καθορισμός σύμφωνα μέ τά παραπάνω νέων 

τιμών,γιά τόν λόγο δτι γιά τίς νέες αύτές έργασίες δέν είναι δυνατή είτε η 

τιμολόγηση είτε ή έπιμέτρηση, οί νέες τιμές καθορίζονται μέ βάση τά πραγματικά 

στοιχεία τής έκτελέσεως.

1̂ 9§22_?9_1_022!59ΐ9§2̂ 5-
Δέν έπιτρέπεται ή χορήγηση προκαταβολής γιά έργα ή προμήθειες 

όποιουδήποτε ϋψους προϋπολογισμού σύμφωνα μέ τό άρθρο 61 τοΰ Π.Δ. 28/80. Γιά 

πληρωμη τής συμβατικής άξίας ειδών άπό τήν αλλοδαπή σέ διαταγή τοΰ Δήμου έπι- 

τρέπεται έφ’δσον αύτό προβλέπεται άπό την διακήρυξη γιά τή σύμβαση τό άνοιγμα 

ανεκκλήτου τραπεζικής ένεγγύου πιστώσεως.

"Αρθρο 10ο 1_1ΑσΦάλιση_προσωπικοΰ

Ό  άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά άσφαλίζει τό προσωπικό σύμφωνα 

μέ τίς διατάξεις τοΰ Ι.Κ.Α. άνεξάρτητα άν τό έργο εκτείνεται εντός ή έκτός 

τής άσφαλιστικής περιοχής τοΰ Ι.Κ.Α.

'Υποχρεώνεται έπίσης νά άσφαλίζει κατά άτυχημάτων σέ άσφαλιστικές 

εταιρίες αναγνωρισμένες άπό τό κράτος τό έργατοτεχνικό καί λοιπό προσωπικό 

έφ’δσον αύτό δέν ύπάγεται στίς διατάξεις τοΰ Ι.Κ.Α.

"Αρθρο 11ο :_ΙήΡΠση_νόμων^_Έστυνομικών_^^

Ό  έργολάβος είναι υποχρεωμένος νά έφαρμόζει πλήρως τίς διατάξεις 

τών Τεχνικών κανονισμών πού έγκρίνονται άπό τό κράτος καί άναφέρονται στίς 

κατασκευές ικριωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, υδραυλικών καί μηχανολογικών 

έγκαταστάσεων, κτιρίων κ.λ.π., καθώς έπίσης καί τίς ’Αστυνομικές διατάξεις 

περί τάξεως καί άσφαλείας σέ περίπτωση άτυχημάτων. Φέρει δέ αύτός άκεραία 

τήν ευθύνη γιά όποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη συμβεί στό προσωπικό του ή σέ 

τρίτους.λόγω ένεργειών πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν έκτέλεση τής έργολαβίας.

'Αρθρο 12ο_2_Εύθΰνη_άναδόχου

Ό  άνάδοχος είναι ύπεύθυνος γιά τήν έφαρμογή τών μελετών καί ποιότητα 

καί άντοχή ιών έργων καί ό έλεγχος πού θά άσκείται άπό τήν υπηρεσία δέν τόν 

άπαλάσσει άπό αυτή τήν ευθύνη.
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’Επίσης ό άνάδοχος είναι έξ’όλοκλήρου υπεύθυνος γιά τήν έκλογή ιών 

υλικών που θά χρησιμοποιηθούν καί τήν έκτέλεση κάθε έργασίας,σύμφωνα μέ τούς 

δρους τών συμβατικών τευχών καί τών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών.

“Αρθρο 13ο : 2ήμανση_κατά__τό_στάδιο_έκτελέσεως_τών_έργα9ΐών

Ό  άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νάπροβαίνει στήν τοποθέτηση τών 

αναγκαίων,άνάλογα μέ τήν φύση τών έργων,σημάτων καί πινακίδων άσφαλείας μέ 

ευθύνη καί δαπάνες του.

'Ο άνάδοχος εύθύνεται ποινικά καί άστικά γιά κάθε άτύχημα πού θά 

όφείλεται στή μή λήψη άπαραίτητων μέτρων άσφαλείας.

“Αρθρο 14ο :_^Εγκαταστάσεις_2Επιχειρήσεων_καί_^0ργανισμών_Κοινής_^Ωφελείας_

Ό  άνάδοχος πρέπει νά έχει υπόψη του δτι ένδέχεται στήν περιοχή 

τού έργου νά ύφίστανται έναέριες ή ύπόγειες έγκαταστάσεις ’Οργανισμών Κοινής 

Ώφελείας ή Ν.Π.Δ.Δ. οί όποιες καί πρέπει νά μετατοπισθοΰν άπό τούς κυρίους 

τους.

Μέ τίς έργασίες αύτές καμμιά οικονομική ή τεχνική άνάμειξη δέν 

θά έχει ό άνάδοχος (έκτός άν όρίζεται διαφορετικά στήν Ειδική Συγγραφή 'Υπο

χρεώσεων), ύποχρεώνεται όμως νά διευκολύνει τήν έκτέλεση τών παραπάνω έργασιών, 

χωρίς ιδιαίτερη άποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών.

"Αρθρο 15ο : Φύλαξη_ύλικών_-_Ποοσωρινές_έγκαταστάσεις_-_Προστατευτικές_κατασκε

'Ο άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά φυλάσσει μέ δαπάνες του τά μηχανή

ματα καί ύλικά πού έχουν άνάγκη έξασφαλίσεως άπό τίς καιρικές συνθήκες, κακώ

σεις, κλοπή κ.λ.π.

"Ολες οί άπαιτούμενες προσωρινές έγκαταστάσεις(ύπόστεγα άποθηκεύσεως, 

θάλαυοι διαμονής, έργαστήρια,γραφεία κ.λ.π.) γιά τήν έκτέλεση τών έργασιών 

τής έργολαβίας θά άνεγερθοΰν μέ μέριμνα, δαπάνες καί εύθύνη τού άναδόχου, σέ 

θέσεις πού έπιτρέπονται άπό τήν Υπηρεσία καί τίς λοιπές άρμόδιες άρχές.

’Επίσης δ άνάδοχος είναι ύποχρεωμάνος νά κατασκευάσει, συντηρήσει 

καί μετά τό τέλος τών έργασιών καθαιρέσει καί άπομακρύνει, χωρίς ιδιαίτερη 

άποζημίωση^τά έπιβαλλόμενα άπό τίς ίσχύουσες διατάξεις προστατευτικά μέτρα.
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Σέ δσες περιπτώσεις άπαιτεΐται άντιστήριξη ή προστασία γειτονικής 

κατασκευής, δ άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά προβεί στη λήψη κάθε άπαραΐτητου 

μέτρου γιά τήν άποφυγή προκλήσεως ζημιών πρός τρίτους ή καί πρός τό έργο.

Στήν περίπτωση αύτή θά δικαιούται άποζημίωση μέ βάση τίς τιμές του 

συμβατικού τιμολογίου ή άν αύτές δέν υπάρχουν μέ βάση τιμές μονάδας νέων 

έργασιών.

Ό  άνάδοχος είναι υποχρεωμένος νά άφαιρέσει καί νά άπομακρύνει μέ 

δαπάνες του, άπό τήν περιοχή τού έργου, πρίν άπό τήν παράδοση γιά χρήση κάθε 

τμήματος καί μετά τήν περαίωση δλου τού έργου, κάθε προσωρινή ή προστατευτική 

έγκατάσταση, τά άπορρίματα, τά έργαλεΐα καί μηχανήματα καί τά πλεονάζοντα 

υλικά καί νά καταστρέφει κάθε βοηθητικό έργο πού θά'υποδειχθεί άπό τήν Υπηρε

σία σάν άχρηστο καί τέλος νά παραδώσει τίς κατασκευές καί τούς γύρω χώρους 

καθαρούς.

Ι̂ 9§92_1Ζ2_1_1̂ Π9̂ 2ΙΡ̂ 92!:£
Ό  κύριος τού έργου άναλαμβάνει τήν υποχρέωση νά ένεργήσει δλες τίς 

άπαιτούμενες διατυπώσεις γιά τήν απαλλοτρίωση κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών 

γηπέδων, κατοικιών κ.λ.π. άπαραίτητων γιά τήν έκτέλεση τών έργων καί ύπέχει 

δλες τίς ύλικές καί δικαστικές εύθύνες γιά τήν διαδικασία τών απαλλοτριώσεων 

αυτών.

’Άν οί πιό πάνω άπαλλοτριώσεις δέν έχουν συντελεσθεΐ πρίν άπό τήν 

έναρξη τών έργασιών,ό άνάδοχος θά είναι ΰποχρεωμένος έφ’δσον διαταχθεΐ νά 

συντάξει καί νά υποβάλλει σέ 12πλοΰν άντίτυπα κτηματολογικοΰ διαγράμματος 

1:1000 μέ κτηματολογικό πίνακα τών καταλαμβανομένων προσωρινά ή όριστικά ίδιο- 

κτησιών^στόν όποιο νά άναγράφονται δλα τά άπαιτούμενα γιά τήν άπαλλοτρίωση 

στοιχεία, δηλαδή:

α) ’Αριθμός ένδέίξεως κτήματος 

β) ’Ονοματεπώνυμο καί πατρώνυμο ιδιοκτήτη

γ) Δήμα; ή κοινότητα στήν όποια ίιπάγεται ή ιδιοκτησία καί διεύθυνση 

τού ιδιοκτήτη.

δ) Έμβαδό έπιψανείας γιά προσωρινή κατάληψη 

ε) Διάρκεια προσωρινής καταλήψεως

στ)Έμβαδό έπκρανείας γιά όριστική άπαλλοτρίωση ή δουλεία διαβάσεως 

ζ) Είδος κτήματος μέ περιγραφή τών έπικειμένων οικιών, φρεατίων, 

καλλιεργειών, άριθμοΰ καί είδους καταστρεφομένων δένδρων κλπ καί
r> \ Πο»λγ»ΤΛλΛλρι λ
»| }---- ♦
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Τά πιό πάνω δια γράμμα καί κτηματολογικοί πίνακες πρέπει νά ουντάσ-' 

σονται χωριστά γιά κάθε περιφέρεια πρωτσδικείαυ καί σέ ιδιαίτερο πίνακα νά 
σημειώνονται τά Ειρηνοδικεία καί οί Οικονομικές ’Εφορίες, στά όποια υπάγονται 

τά κτήματα.

Ό  κύριος τού έργου θά ύποχρεώνεται μέσα σέ 12 μήνες άπό τήν υποβολή 

σ ’αύτόν των κτηματολογικών διαγραμμάτων καί πινάκων ή άπό τήν έγκατάστασιη 

του άναδόχου,έφ'δσον ύπάρχουν τέτοια διαγράμματα, νά παραδώσει στόν άνάδοχο 

τά απαραίτητα γιά τήν έκτέλεση των έργων γήπεδα έλεύθερα άπό κάθε δέσμευση.

Ό  άνάδοχος θά είναι ύποχρεωμένος νά έκτελέσει δλες τίς έργασίες 

πού περίγράφτηκαν παραπάνω.άν διαταχθεϊ3καί θά δικαιούται τήν άποζημίωση πού 

προβλέπεται μέ βάση τίς διατάξεις περί άμοιβών μηχανικών. Στήν περίπτωση 
πού προϋπάρχει κτηματολόγιο τής περιοχής καί ό άνάδοχος διαταχθεΐ νά έκτε- 

λέσει έπαλήθευση ή συμπλήρωσή του καί στή συνέχεια νά έκπονήσει τά άπαιτούμενα 

διαγράμματα ή πίνακες^ έν λόγω άποζημίωση θά καθορίζεται άναλογικά,μέ βάση 

τίς διατάξεις πού προαναφέρθηκαν.

Σητεία, ’Ιούλιος 1981

Ό  μελετητής

Γ.ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥϊΜΕΡΓΑΊΓΑΙ

ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΡΓΟ: Αποχέτευση Νεαπόλεως ΛασίθίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΟ ΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ’Εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

'Αρθρο_1ο_^_’Αντι.κείμενο_τρς_Ε1Σ.Υ.

’Αντικείμενο τής παρούσας Ειδικής Συγγραφής 'Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.), είναι 

ή διατύπωση τών ειδικών όρων, σύμφωνα μέ τούς όποιους καί σέ συνδυασμού μέ τούς 
Υπόλοιπους όρους τής Συμβάσεως καί πρός τά σχέδια καί διαγράμματα πού έχουν 

έγκριθεΐ άπό τόν ’Εργοδότη, πρόκειται νά κατασκευαστεί τό έργο πού άναφέρεται 
στό 2ο άρθρο τής παρούσας καί πρόκειται νά συσταθεΐ ή σχετική ’Εργολαβική 

Σύμβαση.

ν̂ ό§2?_22_1_1^ϊΙ^§ίΗ§Υ2_ϊΠς_1Εργολα§ική5_Συμβάσεως

Τό άντικείμενο τής έργολαβίας πού θά συσταθεΐ είναι ή κατασκευή Τής 

έγκαταστάσεως καθαρισμού καί διαθέσεως των λυμάτων τής πόλεως Νεαπόλεως.

Ή  πλήρης περιγραφή τού αντικείμενου γίνεται στό άρθρο 1 τής Διακηρύ- 

ξεως Δημοπρασίας καί στίς Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΙΛΡ§Ρ9..3ο_1_Ιΐ2Χύουσες_διατάξεις

Ή  εργολαβία πού θά συσταθεΐ θά ύπόκειται στίς διατάξεις τού Π.Δ. 28/1980 

"περί έκτελέσεως έργων καί προμηθειών 'Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως".

3Ρ§2Ρ_^2_1_Ι§ΧΥ2!$ΐ2_ΠΡο^9ΥΡΡφές_;_Κ9γονισμόί

*0 άνάδοχος πρέπει νά συμμορφώνεται στό χρόνο έκτελέσεως τών έργασιών, 

μέ τους τεχνικούς όρους πού περιλαμβάνονται στίς συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, 

τούς συμβατικούς όρους τού ΑΤΟΕ καί τούς ίσχύοντες Κανονισμούς, ’Εγκυκλίους καί 

Προδιαγραφές τού Ελληνικού Δημοσίου, πού άφοροϋν τό άντικείμενο τής έργολαβίας, 

καθώς καί τούς γενικούς κανόνες καλής έκτελέσεως τών έργασιών καί τις οδηγίες 

τού Έπιβλέποντα τού ’Εργοδότη.

’Ενδεικτικά σημειώνουμε καί τούς παρακάτω κανονισμούς: 

α) Τήν ’Υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων καί βιομηχανικών 

άποβλήτων (κοινή απόφαση Υπουργών ’Εσωτερικών καί Υγιεινής ύπ’ 

αριθμ. Ειβ 221/22.1.65 ΦΕΚ Β138/24.2.65.) 

β) Τήν Υ γ ε ιονομική Διάταξη "Σχέδιο Προσωρινού Κανονισμού καί όδηγίες 

Κατασκευής καί Λειτουργίας ’Ιδιωτικών Συστημάτων Διαθέσεως Λυμά- 
των" Άριθ. Πρωτ. 3161/27.11.51.
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γ) Τόν "Κανονισμό έσωτερικών 'Ηλεκτρικών ’Εγκαταστάσεων" μέ τίς 

τροποποιήσεις πού έχει ύποστεϊ.

Στοιχεΐα τής έργολαβίας είναι αύτά πού άναγράφονται άναλυτικά στό .· 

άρθρο 8 της Διακηρύξεως Δημοπρασίας κατά σειρά ισχύος τους.

”Αρθρο_6ο_^_'Υπογραφ!5_^Εργολαβικ3ς_Συμβάσεως

Ή  απόφαση έγκρίσεως τής δημοπρασίας κοινοποιείται στον άνάδοχο, ό

όποιος καλείται νά παρουσιαστεί σέ όρισμένο τόπο καί χρόνο καί μέσα σέ προθε-
*5’ (jltrVIt)

σμία ρχι μικρότερη των 3re?stov") καί ούτε μεγαλύτερη των 10(δέκα) ήμερων, γία 

τήν υπογραφή τής ’Εργολαβικής Συμβάσεως. Ό  άνάδοχος πρέπει νά παρουσιαστεί 

ό ίδιος ή νά άντιποοσωπευτεΐ άπό άντιπρόσωπό του οριζόμενο μέ ειδικό πληρε

ξούσιο, προσκομίζοντας συγχρόνως καί τήν άπαιτούμενη έγγύηση καλής έκτελέσεως 

τοϋ έργου, πού όρίζεται σέ ποσοστό πέντε έπί τοΐς έκάτό (5%) τού προϋπολογισμού 

τού έργου κατά τήν προσφορά του.

"Αν ό άνάδοχος δέν έμφανισθεΐ σύμφωνα μέ τά παραπάνω, κηρύσσεται έκ

πτωτος μέ άπόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου κατά τό άρθρο 23 τού Π.Δ. 28/1980.

Ή  έγγύησή του έκπίπτει σέ όφελος τού έργοδότη Δήμου σάν ποινή τού 

άναδόχου καί έπαναλαμβάνεται ό διαγωνισμός. Μέ μή έμφάνιση τού άναδόχου ισο

δύναμοί καί ή μή εμπρόθεσμη προσκόμιση, τής άπαιτουμένης γιά τήν ύπογραφή τής 

συμβάσεως έγγυήσεως.

Σέ περίπτωση θανάτου τού άναδόχου, ή σέ περίπτωση πού ό άνάδοχος 

βρεθεί ύπό δικαστική άπαγόρευση, πρίν άπό τήν υπογραφή τής συμβάσεως, ή δημο

πρασία έπαναλαμβάνεται.

Ή  σύμβαση γίνεται γιά τό πραγματικό ποσό τήςά ξίας τού έργου πού 

προκύπτει άπό τήν προσφορά πού δόθηκε στήν δημοπρασία. Στή σύμβαση άναφέρονται 

καί προσαρτώνται σάν άναπόσπαστα όλα τά συμβατικά στοιχεία τής έργολαβίας όπως 

άναγράφονται στό άρθρο 8 τής Διακηρύξεως Δημοπρασίας.

.’Επίσης στή σύμβαση άναφέρονται ή ημερομηνία διενέργειας τής δημο

πρασίας, ό άριθμός καί ή ημερομηνία τής άποφάσεως τού Δημοτικού Συμβουλίου ή 

τής Δημαρχιακής έπιτροπής γιά τήν κατακύρωση τού άποτελέσματος τής δημοπρασίας, 

ό συμβατικός χρόνος έκτελέσεως καί ό άριθμός ή ημερομηνία καί ό έκδότης τής 

έγγυητικής έπιστολής.

Ή  προσφορά πρός τόν έργοδότη δεσμεύει τόν διαγωνιζόμενο γιά χρονικό 

διάστημα 60 ήμερων άπό τήν ημερομηνία τελέσεως τής δημοπρασίας.
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Στό διάστημα αύτό πρέπει νά τοΰ κοινοποιηθεί ή έγκριση τοΰ ’Εργοδότη 

καί η πρόσκληση γιά τήν ύπογραφή τής ’Εργολαβικής Συμβάσεως.

"Αν ό έργοδότης δέν καλέσει τόν άνάδοχο γιά τήν όύνταξη καί υπογραφή 

τής ’Εργολαβικής Συμβάσεως μέσα στό παραπάνω χρονικό διάστημα, ό άνάδοχος θεω

ρείται άπαλλαγμένος άπό κάθε ύποχρέωση. Στήν περίπτωση αυτή έπιστρέφεται στόν 

άνάδοχο ή έγγύηση συμμετοχής του.

"Αρθρο 7ο : Σύνταζ^_-_^Υποβολή_ι<αί_”Ενκρΐ9η_^0ριστικής_μελέτη9

Μέσα σέ 2(δύο) μήνες άπό τήν ύπογραφή τής συμβάσεως, ό άνάδοχος ύπο- 

χρεώνεται νά υποβάλλει στόν έργοδότη γιά έγκριση, μέ βάση τήν προμελέτη πού 

ύποβλήθηκε μέ τήν προσφορά του, όριστική μελέτη τής έγκαταστάσεως, πού πρέπει 

νά έγκριθεΐ άπό τόν έργοδότη καί πού θά περιλαμβάνει τά παρακάτω:
α) Σχέδιο γενικής διατάξεως σέ κλίμακα 1:500 πού θά σχεδιαστεί 

σέ ύψομετρικό διάγραμμα, μέ βάση στοιχεία πού θά ληφθοΰν άπό τόν 

άνάδοχο έπί τόπου.
β) Σχέδια κατασκευαστικά τοΰ ήλεκτρομηχανολογικοΰ έξοπλισμοϋ, σέ 

κατάλληλη κλίμακα(τουλάχιστον 1:50).
γ) Σχέδια κατασκευαστικά, μέ τούς άντίστοιχους στατικούς υπολογισμούς 

των δομικών έργων, στά όποια θά φαίνονται λεπτομερώς δλα τά ανοίγ
ματα, ύποδοχές, άγκυρώσεις μηχανημάτων κ.λ.π. έπΐσης σέ κατάλληλη 

κλίμακα ( τουλάχιστον' 1 : 50 )

δ)Υπολογισμός τοΰ συνόλου καί τών έπιμέρους στοιχείων τής έγκαταστά

σεως, μέ τά όποια θά έξασφαλίζεται ή άριστη λειτουργία τής έγκα

ταστάσεως καί θά δικαιολογείται ή σχετική υψομετρική τοποθέτησή 

της.
ε) Πίνακας καταναλώσεως ρεύματος άνά μονάδα καί συνολικά 

στ) Σχέδια ή έντυπα, τών συσκευών έλέγχου τής έγκαταστάσεως.

ζ)’Εκείνα άπό τά ύπόλοιπα στοιχεία τής Προμελέτης πού λόγω τής 'Ορι

στικής Μελέτης χρειάζονται άναθεώρηση ή συμπλήρωση.

Τά παραπάνω στοιχεία τής όριστικής μελέτης θά ύποβληθοΰν άπό τόν 

άνάδοχο στόν έπιβλέποντα Μηχανικό σέ 7 άντίτυπα, συνοδευόμενα άπό κατάσταση, 

στήν όποια θά φαίνονται οί άριθμοί καί οί ήμερομηνίες τών στοιχείων πού ύπο- 

βάλλονται.Τά σχέδια τής ’Οριστικής μελέτης πρέπει νά έχουν τά παρακάτω χαρακτη

ριστικά:

1. Τόν τίτλο τοΰ έργου

2. Τόν αΰξοντα άριθμό τοΰ σχεδίου
3. Τήν ημερομηνία συντάξεως

4. Τήν ύπογραφή τοΰ άναδόχου
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Ή  οριστική μελέτη 9ά έλεγχθεϊ από τόν έπιβλέποντα Μηχανικό καί θά 

θεωρηθεί άπό τήν άρμόδια 'Υπηρεσία. Ό  άνάδοχος έπίσης είναι ύποχρεωμένος 

μέσα σέ εύλογη προθεσμία νά κάνει τις άναγκαίες τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις 

πού θά τοϋ υποδειχτούν.

Μετά άπό τήν θεώρηση τής 'Οριστικής Μελέτης άπό τήν άρμόδια Υπηρεσία 

όριστικοποιείται καί έγκρίνεται τελικά καί ό πίνακας παραγγελίας μηχανημάτων, 

συσκευών καί έξαρτημάτων άπό τό έξωτερικό καί ή ίδια θά θεωρείται συμβατικό 

στοιχείο τής έργολαβίας.

"Αρθρο 8ο : ’Εγκαταστάση_τοΰ_άναδόχου

Ή  έπιβλέπουσα υπηρεσία είναι ύποχρεωμένη νά καλέσει έγγράφως τόν άνά- 

δοχο νά παρουσιαστεί γιά έγκατάσταση μετά δεκαήμερο άπό τήν ^κριση τής μελέτης 

καί μέσα σέ προθεσμία όχι μικρότερη των 5 καί ούτε μεγαλύτερη τών 10 ήμερων.

Τά ύπόλοιπα στοιχεία πού άφοροϋν τήν έγκατάσταση τού άναδόχου στό 

έργο διέπονται άπό τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού Π.Δ. 28/1980 "περί έκτελέ- 

σεως έργων καί προμηθειών ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως".

"Αρθρο 9ο ι Πρόγραμμα_έκτελέσεως_των_έργασιών
Μέσα σέ δέκα(10) ημέρες άπό τήν έγκατάσταση του στό έργο, ό άνάδοχος 

είναι ύποχρεωμένος, νά συντάξει καί νά υποβάλλει γιά έγκριση τόν έπιβλέποντα 

Μηχανικό, πρόγραμμα έκτελέσεως έργασιών, στό όποιο θά άναφέρεται ή σειρά'τών 
έργασιών,ή έναρξη καί ή λήξη κάθε έργασίας ή ομάδας έργασιών,καθώς καί τά ποσο

στά έκτελέσεως κάθε μήνα3λαμβανομένης ύπόψη τής όλικής προθεσμίας περαιώσεως.

Τό παραπάνω πρόγραμμα μετά τήν έγκρισή του άπό τήν άρμόδια 'Υπηρεσία/ 

άποτελεί συμβατικό στοιχείο πού πρέπει νά τηρήσει αύστηρά ό άνάδοχος έκτός άν 

υπάρξουν λόγοι, όχι άπό υπαιτιότητα'τού άναδόχου, πού νά έπιβάλλουν μεταβολή 

τού προγράμματος.

"Αρθρο 10ο_£_Χάραξη_καί__καθορισμός_σταθμών

Ό  άνάδοχος είναι ύπεύθυνος γιά τήν άκριβή καί κατάλληλη χάραξη τοϋ 

έργου, μέ βάση τά σταθερά σημεία έλέγχου καί υψομετρικών άφετηριών πού τού 

δίδονται άπό τόν έπιβλέποντα Μηχανικό.

’Επίσης είναι ύπεύθυνος μέ βάση τά παραπάνω γιά τήν άκρίβεια τής θέ- 

σεως,στάθμης, διαστάσεων καί εύθυγραμμιών, τών διαφόρων τμημάτων τοϋ έργου, 

καί όφείλει νά διαθέσει όλα τά άπαραίτητά νιά τόν σκοπό αύτό όργανα, μηχανήματα 

καί έργατικό καί λοιπό προσωπικό.



Ά ν  καέά τήν διάρκεισ τής έκτελέσεως τού έργου παρουσιαστεί κάποιο 

σφάλμα ώς πράς τίς διαστάσεις, τήν θέση, τήν στάθμη κ.λ.π. σέ όποιοδήποτε τμήμα 

τοΰ έργου, ό άνάδοχος είναι υποχρεωμένος νά έπανορθώσει τό σφάλμα μέ δικές 

του δαπάνες έκτός έάν τό σφάλμα βασίστηκε σέ ανακριβή στοιχεία πού τοΰ δόθηκαν 

έγγράφως άπό τόν έπιβλέποντα Μηχανικό, όπότε καί οί δαπάνες έπανορφθώσεως βα

ρύνουν τόν · έργοδότη .

'Αρθρο_11ο__; Προθεσμίες_περαιωσεως_τωγ_έργων_;^υρώσεΐ£_;_Ποινικές_ρήτρες

Ή  προθεσμία περαιώσεως τοΰ έργου πού προτείνεται άπό τόν άνάδοχο 

είναι ύποχρεωτική γιά αυτόν. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει νά έχει περαι- 

ωθεί ή κατασκευή των έργων καί νά έχουν γίνει οί δοκιμασίες πού έπιβάλλονται.

Γιά τήν παραπάνω προθεσμία ισχύουν οί διατάξεις τοΰ Ν. 889/1979 

καί των προεδρικών διαταγμάτων πού έκδίδονται κάθε φορά πρός έκτέλεσή του.

Παράταση δέν χορηγείται γιά λόγους πού όφείλονται σέ έπιτόπιες δυ

σμενείς συνθήκες, σέ δυσχέρειες προμήθειας μηχανημάτων καί ύλικών ή σέ δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες. Κατ’έξαίρεση χορηγούνται παρατάσεις στις άκόλουθες περιπτώσεις:

α) Μεγάλη καταστροφή πού όφείλεται σέ θεομηνία πού πλήττει τήν ευρύ

τερη περιοχή τού έργου άλλά καί τό ίδιο τό έργο. 'Η παράταση δί

νεται βάσει των καταστροφών πού διαπιστώνονται καί δέν ύπερβαίνει 

τόν 1 μήνα γιά κάθε θεομηνία.
β) Γενική άπεργία τών έργατών καί υπαλλήλων τής ευρύτερης περιοχής 

τοΰ έργου, που παρατείνεται άνω τών 10 ημερών.
γ) Πολεμικά γεγονότα πού έπιφέρουν τό ίδιο άποτέλεσμα όπως ή γενική 

άπεργία
δ)’Εντολή διακοπής τοΰ έργου άπό τήν προΐ'σταμένη άρχή πού θά καθορί

ζει καί τή διάρκεια τής διακοπής, γιά λόγους γιά τούς όποιους ό 

άνάδοχος δέν έχει ύπαιτιότητα. Στήν περίπτωση αυτή χορηγείται πα

ράταση διάρκειας ίσης μέ τό χρόνο τής διακοής αύξημένο κατά 30%.

ε) Αύξηση τού άντικείμενου τής συμβάσεως 

στ) Καθυστέρηση θεωρήσεως ή έγκρίσεως τυχόν προσθέτων μελετών πού θά 
συντάσσονται μέ μέριμνα καί χωρίς ιδιαίτερη άμοιβή τού άναδόχου.

Διευκρινίζεται δτι καμμιά άλλη αίτια δέν συνεπάγεται παράταση τής 

προθεσμίας περαιώσεως τοΰ έργου.

Ή  υπέρβαση τής συνολικής προθεσμίας περαιώσεως τών έργασιών συνεπάγεται 

τήν καταβολή ποινικής ρήτρας άπό τόν άνάδοχο. Ή  ημερήσια ποινική ρήτρα όρίζεται 

σέ 8% τής μέσης ήμερήσιας άξίας τού έργου γιά διάστημα ημερών μέχρι τοΰ 25% τής 

συνολικής προθεσμίας καί σέ 12% γιά τό ύπόλοιπο 10% τής συνολικής προθεσμίας. Ή  

μέση ήμερήσια άξια βρίσκεται μέ διαίρεση τής συνολικής δαπάνης τοΰ έργου σύμφωνα



μέ ιή σύμβαση, μέ ιή συνολική συμβατική προθεσμία έκφρασμένη σέ ήμέρες. Αν ή 

καθυστέρηση ύπερβεΐ τό παραπάνω συνολικό χρονικό διάστημα(35%) τότε ό άνάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς νά άπαιτεΐται ειδική πρόσκληση.
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3Ρ§22_]βο_^_Γενικά_|ξοδα_-_”0φελος_έρνολά§ου

Τό ποσοστό γιά γενικά έξοδα, όφελος τού έργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα 

όκτώ στά έκατό(18%) τής άξίας των έργασιών, πού ύπολογίζεται μέ βάση τίς τιμές 

τοΰ συμβατικού τιμολογίου καί των Νέων Τιμών Μονάδας.

Ι^9§92_ 1_ § ^ 1^ 9_δαπάνες_ποΰ_βαρύ νουν _τόν_άνάδοχο

Στά γενικά έξοδα τοΰ άναδόχου συμπεριλαμβάνονται καί οί παρακάτω 

ειδικές δαπάνες πού τόν βαρύνουν άποκλειστικά.

1. Οί δαπάνες δημοσιεύσεως τής περιλήψεως τής δημοπρασίας

2. Οί δαπάνες οί σχετικές μέ τό έργολαβικό συμφωνητικό

3. Οί δαπάνες έκτελέσεως τυχόν προσθέτων κατασκευαστικών σχεδίων καί 

μελετών

4. Οί δαπάνες γιά δειγματοληψίες καί δοκιμασίες υλικών τών έκτελου- 

μένων έργασιών.

5. Οί δαπάνες γιά δοκιμές τών έγκαταστάσεων που θά γίνουν μετά τήν
KLOU <DV yi* tW

μΓσθω^ν*100^'1**'
α) τών περιοχών λήψεως αδρανών καί αργών υλικών^ προσωρινής έναπο- 

θέσεως προϊόντων έκσκαφών ή άποθηκεύσεως ΰλικών γενικά 

β) τών θέσεων έγκαταστάσεως μηχανημάτων καί έργοταξίων γενικά, 

γ) τών προσπελάσεων πρός τά έργοτάξια καί τίς θέσεις λήψεως καί 

άποθηκεύσεως τών πάσης φύσεως υλικών 

δ) οί δαπάνες άποζημιώσεως τών διαφόρων πηγών λήψεως ύλικών(λατο- 

μεία, όρυχεΐα, χείμαρροι, ποτάμια κ.λ.π.) πού θά χρησιμοποιηθούν 

μέ έγκριση τής Υπηρεσίας καθώς καί τών όδών προσπελάσεως πρός 

αυτές πού ανήκουν είτε σέ όποιοδήποτε φυσικά πρόσωπο, είτε σέ 

Νομικό πρόσωπο ’Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου κ.λ.π.

, περ^ίωσή τους καί μέ μέ^α τού άναδόχου
OHifo-Λ τοδ TOC tpJcioTui ,

6.’Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, έκμισθωτών ή

7. Οί πρόσθετες δαπάνες καί έπιβαρύνσεις, οί όποιες τυχόν θά προκό

ψουν κατά τό στάδιο έκτελέσεως τών εργασιών, 

δ.Ό άνάδοχος όφείλει νά λαμβάνει μέ δικές του δαπάνες, τά μέτρα

ασφαλείας πού έπιβάλλονται σέ κάθε περίπτωση, γιά τήν πρόληψη όποι- 

ουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, κατά τήν διάρκεια έκτελέσεως τών

έργων, είναι μόνος ύπεύθυνος γι’αυτές καί έχει άποκλειστικά αυτός

δλες τίς ποινικές καί άστικές ευθύνες γιά ότιδήποτε συμβεΐ είτε

άπό δική του ύπαιτιότητα^ειτε άπό ύπαιτιότητα τού προσωπικού του.
π ιο m s * * } \)γτ^α. foq-’o » ' —  — ......

Gxi> t v > * taW si.vTioAt66wpiy
J oT)C J H 7 ux'c\J "'ζΑλέ* ΔΑ T0V>
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Άρθρο 14c : Φόροι - Κρατήσεις - τέλη - δασμοί
·"*■*“  —  —  —  —  —  —  —  —

Τό έργο χρηματοδοτείται από τις Δημόσιες ’Επενδύσεις καί κατά συνέ

πεια ό άνάδοχος, έκτός άπό τήν ύποχρέωση πληρωμής του φόρου εισοδήματος καί 

των τελών χαρτοσήμου κ.λ.π. δέν βαρύνεται μέ άλλες καρατήσεις καί εισφορές.

Άρθρο 15ο _2 ΐΡ0πος_έπιμετρήοεως_έργασιών

Σέ δτι άψορά τά έργα πού περιέχονται στήν προσφορά τοϋ άναδόχου 

γίνεται έπιμέτρηση γιά τήν έξακρίβωση τής συμφωνίας των πραγματικών ποσοτήτων 

μέ τίς άντίστοιχες τής προσφοράς.

Ά ν  μετά άπό πρόταση τού άναδόχου καί έγκριση τής έπιβλέπουσας 

'Υπηρεσίας άποφασιστεΐ ή μή έκτέλεση κάποιας έργασίας ή προμήθειας συσκευής 
ή μηχανήματος, τότε θά γίνεται κατάλληλη έπιμέτρηση τής ποσότητας πού δέν 

έκτελέστηκε καί θά συντάσσεται γι’αυτήν νέα τιμή, ώστε νά έκπέσει ή σχετική 

δαπάνη σέ όφελος τοΰ έργοδότη.

Γιά τόν τρόπο έπιτετρήσεως τών διαφόρων ειδών έργασιών πού δέν περι

λαμβάνονται στίς έργασίες τής ένλόγω προσφοράς καί οί όποιες θά άμοίβονται μέ 
βάση τιμές μονάδας θά ισχύουν όσα όρίζονται στά άρθρα τοϋ ΑΤΟΕ καί πάντως θά 

έπιμετροϋνται καί θά πληρώνονται μόνο οί πραγματικά έκτελεσθεϊσες μονάδες, 

χωρίς νά λαμβάνονται ύπόψη τυχόν άντίθετες συνήθειες.

Άρθρο 16ο £_Άναθεωρηση_συμ§ατικής_άξίας_τοϋ_έργου

Ή  συμβατική άξια τοϋ έργου άναθεωρεϊται μέ βάση τίς ίσχύουσες δια

τάξεις περί έκτελέσεως Δημοσίων έργων. Οί συντελεστές άναθεωρήσεως πού θά 

έφαρμοστοΰν θά άντιστοιχοϋν στά άρθρα τών έγκεκριμένων άναλυτικών τιμολογίων 

τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου πού άναγράφονται στόν ένδεικτικό προϋπολογισμό τής 

μελέτης καί <χό έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς. Γιά τυχόν νέες έργασίες θά 

ισχύουν οί συντελεστές τών άντιστοίχων άρθρων τών πιό πάνω άναλυτικών τιμολο

γίων.

Άρθρο 17ο : ’Εργασίες_πού_έκτελοϋνται_άπό_τήν_ύπηρεσία_η_άπό_άλλους_έργολάβους

Ό  έργολάβος είναι ύποχρεωμένος νά έπιτρέπει καθ’όλη τή διάρκεια τών 

έργασιών χωρίς καμμιά άντίρρηση, άλλά καί νά διευκολύνει μέ μέσα πού θά χρησι

μοποιήσει ό ίδιος (ικριώματα κ.λ.π.) τήν έκτέλεση άπό τόν έργοδότη ή άπό άλλους 

έργολάβους^έργασιών πού δέν περιλαμβάνονται σ’αύτές πού έκτελοϋνται άπό τόν 

ίδιο.
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Î 0§G2_l§2_i_Oi:?I2n2i:02§kS_:_Ô O0yL1̂ 9-
Οί τμηματικές πληρωμές τοΰ άναδόχοιι θά γίνονται μέ πιστοποιήσεις 

των έργασιών πού έκτελέστηκαν. Οί ποσότητες θά έκτιμώνται σέ ποσοστό στά 

έκατό των δομικών έργασιών καί ένκαταστάσεων έξοπλισμοϋ πού περιγράφονται στήν 

προσφορά τοΰ άναδόχοιι. Ή  πρώτη πιστοποίηση μπορεί νά γίνει μόλις έκτελεστεΐ 

τό 25% τών δομικών έργασιών.
Ή  άξια τών έργασιών πού πιστοποιούνται θά προσαυξάνεται μέ τό 

ποσοστό έργολαβικοϋ όφέλους.

Στίς πιστοποιήσεις δέν μπορεί νά συμπεριληφθοϋν καί τά μηχανήματα, 

συσκευές καί όργανα πού θά έχουν είσκομιστεϊ στό έργοτάξιο χωρίς νά έχουν 

έγκατασταθεϊ.

Στόν λογαριασμό θά περιλαμβάνονται έπίσης καί τυχόν άναθεωρήσεις.

Στήν ολική άξια τοΰ λογαριαστμοΰ θά έπιβάλλεται κράτηση γιά έγγύηση 

ίση μέ 5% γιά τις δομικές έργασίες,25% γιά τήν έγκατάσταση ήλεκτρομηχανολογι- 

κού έξοπλισμοϋ καί 10% γιά τήν άξια τυχόν δόκιμων ύλικών πού είσκομίστηκαν.

Κατά τά λοιπά ισχύει τό άρθρο 53 τοΰ Π.Δ. 28/1980.

Άρθρο 19ο ΐ_Προμή9εια_είδών_προελεύ9εως_άλλοδαπή£_;_Πλΐ]ρωμή_σέ_ξένο_συνάλλαγμα

'0 άνάδοχος μπορεί νά εισάγει άπό τήν άλλοδαπή όποιαδήποτε υλικά 

χρησιμοποιηθούν στό έργο έφόσον άκολουθεΐ τις διατάξεις καί τή διαδικασία 

γιά τήν εισαγωγή ύλικών άπό τό έξωτερικό άπό ιδιώτες.

Ό  ’Εργοδότης άναλαμβάνει τήν ύποχρέωση νά έξασφαλίσει τήν εισαγωγή 

τών ύλικών πού παραγγέλονται άπό τόν άνάδοχο, άν τό συνολικό κόστος δέν ύπερ- 

βαίνει τό ποσό πού άναγράφεται στό τιμολόγιο προσφοράς τού άναδόχου στό άντί- 

στοιχο άρθρο.

Ή  προμήθεια τών πιό πάνω ειδών θά πραγματοποιηθεί μέ ευθύνη, μέριμνα 

καί δαπάνη τού άναδόχου

Σέ ένδεχόμενη άπαλλανή τοΰ εργοδότη άπό όρισμένοιςή δλους τούς εισα

γωγικούς δασμούς γιά τά ένλόγω είδη, ό άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά κάνει 

κάθε άπαραίτητη ένέργεια γιά τή σχετική διευκόλυνση τού έργοδότη καί νά τόν 

ένημερώσει σχετικά, καθώς έπίσης καί νά θέσει στή διάθεσή του όλα τό στοιχεία 

καί έγγραφα πού θά χρησιμεύσουν γιά τήν άπαλλανή αύτή. ’Εννοείται ότι σέ 

τέτοια περίπτωση τό ποσό τής άπαλλαγής θά- έκπέσει ύπέρ τοΰ έργοδότη.
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'C άνάδοχος όφείλει νά καταβάλλει κάθε άμοιβή η δικαίωμα χρήσεως γιά . 

τήν χρησιμοποίηση στό έργο ύλικών ή μεθόδων πού καλύπτονται άπό διπλώματα εόρε- 
σετεχνίας. Δηλαδή ό άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά άπαλλάξει τόν έργοδότη άπό 

κάθε άπαίτηση γιά παραβίαση διπλωμάτων εόρεσιτεχνίας, έμπορικών σημάτων η άλλων 

δικαιωμάτων πού προστατεύονται άπό τόν νόμο καί άφοροΰν όποιαδήποτε μηχανήματα, 

μεθόδους έργασίας ή ύλικά.

"Αρθρο 21ο : 'Οδπγίες_λειτουργίας_καί_συντηρήρεωζ_-_’Ενδεικτικές_ιτινακίδες

Τό έργο δέν θά μπορεί νά χαρακτηρισθεί σάν περαιωμένσ καί νά αίτηθεϊ 

ή παραλαβή του άν ό άνάδοχος δέν συντάξει καί ύποβάλλει τεύχος λεπτομερών οδη

γιών λειτουργίας καί συντηρήσεως τών έγκαταστάσεων σέ 7 άντίτυπα στήν Ελληνική, 
πού θά περιλαμβάνει καί τά τυχόν άπαιτούμενα διαγράμματα. Στό τέλος κάθε κεφα

λαίου θά δίνεται πλήρης πίνακας τών περιλαμβανομένων μηχανημάτων μέ τά χαρακτη

ριστικά τουςκαί τά στοιχεία παραλαβής τους.

’Επίσης ό άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά έγκαταστήσει σέ κάθε μηχάνημα 
καί ήλεκτρικό πίνακα^ένδεικτικές πινακίδες λειτουργίας καί συντηρήσεως. Ειδικά 

γιά τή συσκευή χλωριώσεως, πρέπει νά άναρτήσει έξωτερικά τού οίκίσκου πινακίδα 

μέ έμφανεϊς ένδείξεις καί ύποδείξεις στήν Ελληνική, γιά τίς απαραίτητες ένέρ- 

γειες πού πρέπει νά γίνουν, σέ περίπτωση βλάβης ή διαφυγής χλωρίου.

"Αρθρο_22ο_^_Δοκιμές_-_Δοκιμ9στική_λειτουργία_τής_έγκαταστάσεως

Μετά τήν περαίωση τών έργασιών καί τήν ύποβολή τής δηλώσεως περί πε- 

ραιώσεως τών έργασιών θά γίνουν οί άπαιτουμενες δοκιμές τών έπί μέρους τμημάτων 

τού έργου μέ δαπάνες καί μέσα τού άναδόχου. Οί δοκιμές θά έκτελοϋνται σύμφωνα 

μέ τους ίσχυοντες κανονισμούς καί τίς προδιαγραφές τών μηχανημάτων καί συσκευών 

πού έχει ύποβάλλει ό άνάδοχος κατά τήν προσφορά του.

’Ενδεικτικά άναφέρονται τά παρακάτω στοιχεία γιά έλεγχο:

- Ή  στεγανότητα δλων τών δεξαμενών καί τάφρων πού πρέπει νά είναι

τέτοια ώστε γιά 24ωρη παραμονή νερού νά μήν γίνεται ταπείνωση 

τής στάθμης μεγαλύτερη τών 5 έκ.

- Ή  ήλεκτρική έγκατάσταση

- Ή  έγκατάσταση ύδρεύσεως

- Τά μηχανήματα άερισμοΰ

- Ή  συσκευή χλωριώσεως

- Οί αντλίες καί τά πιεστικά συγκροτήματα.
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’Εφόσον διαπιστωθεί ή τήρηση των προδιαγραφών καί κανονισμών στή λει

τουργία τών πιό πάνω έπιμέρους έργων, θά λάβει χώρα δοκιμαστική λειτουργία τής 

έγκαταστάσεως καθαρισμού λυμάτων, μέ προσωπικό καί μέσα πού διατίθενται μέ δα

πάνες τού άναδόχου γιά νά διαπιστωθεί ή πληρότητα τής έγκαταστάσεως.

Ειδικότερα θά έλεγχθοϋν οί αποδόσεις τής έγκαταστάσεως, ώς πρός τά 

αίωρούμενα ύλικά καί τό b g d5, ή άποτελεσματικότητα τής χλωριώσεως καί σι κατα- 

ναλισκόμενες ποσότητες ένέργειας.

’Εφόσον διαπιστωθεί κατά τό πρώτο στάδιο τής δοκιμαστικής λειτουργίας 

πού θά διαρκέσει 20 ήμέρες είτε έλάττωμα στή λειτουργία τής έγκαταστάσεως, 
είτε κατώτερες τιμές στήν άπόδοση τής έγκαταστάσεως, σέ σχέση μέ έκείνες πού 

καθορίζονται στις τεχνικές Προδιαγραφές τών τευχών δημοπρατήσεως, τότε ό άνά- 

δοχος είναι ύποχρεωμένος νά κατασκευάσει τά άπαραίτητα έργα προκειμένου νά 
έξασφαλίσει τήν κανονική λειτουργία τής έγκαταστάσεως καί τις άπαιτούμενες άπο- 

δόσεις.

Τά πρόσθετα αυτά έργα θά μελετηθούν άπό τόν άνάδοχο καί θά έγκριθοϋν 

άπό τόν έργοδότη καί τά έξοδα τους θά βαρύνουν άποκλειστικά τόν άνάδοχο.

Μετά τήν περαίωση τών πρόσθετων έργων θά άκολούθήσει νέα δοκιμαστική 

λειτουργία έπί 20 ήμέρες πάλι. νΑν καί αύτή δέν είναι έπιτυχής ό άνάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος.

Πάντως σέ κάθ^ περίπτωση λειτουργία τής έγκαταστάσεως θά γίνει 

ϊβΛώέ^^όν έπί ένα &ε|$Ϋονσυνολικά μέ μέσα καί δαπάνες τού άναδόχου. Στό χρο

νικό διάστημα αύτό θά γίνει καί ή έκπαίδευση τού προσωπικού τής έγκαταστάσεως.

’Άρθρο 23ο : Έκμάθηση_χειρισμοΰ^^

Κατά τή διάρκεια τής δοκιμαστικής λειτουργίας τής έγκαταστάσεως, ό 

άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά έκπαιδέύσει τό προσωπικό τού έργοδότη, πού θά 

άσχοληθεί μέ τήν λειτουργία τής έγκαταστάσεως, στό χειρισμό τών διαφόρων μηχα

νημάτων, συσκευών καί ύπολοίπων στοιχείων τού έξοπλισμοΰ γιά τήν πλήρη λειτουρ

γία τής έγκαταστάσεως. Ή  έκπαίδευση θά γίνει άπό ειδικευμένους τεχνίτες τού 

άναδόχου μετά άπό έγκριση τους άπό τόν έργοδότη.

Οί δαπάνες γιά τήν παραπάνω έκπαίδευση θά βαρύνουν άποκλειστικά τόν 

άνάδοχο καί ή διάρκεια τής έκπαιδεύσεως θά είναι ΐ-β^ά^τστον 2 μήνες.

Τόν έργοδότη θά βαρύνουν μόνον οί δαπάνες ήλεκτρικής ένέργειας καί 

ήμερομισθίων τών έκπαιδευόμενων. ( Ί
]2^P06'Ti6tVtMA τά 6ΧΠ'τ<Λ [it' t t W O J  ̂ eo6H Tc£ <ί epjon^i/

κχ» αντί ( ιρχω ηΐΜ  d yki  , fyUnt
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Άρθρο 24ο : Περαίωσπ_ιοΰ_έργοο_-_Χρόνος_έγγυπσεως

Μέ τό πέρας των έργασιών ό άνάδοχος ειδοποιεί τήν 'Υπηρεσία έπιβλέ- 

ψεως δτι τό έργο έπεραιώθει ύποβάλλοντας δήλωση περί περαιώσεως των έργασιών.

Ό  έπιβλέπων μηχανικός κάνει τόν σχετικό έλεγχο καί άν διαπιστωθεί 

δτι τό έργο έπεραιώθει άφοϋ ύπέστη μέ επιτυχία τίς δοκιμασίες πού περιγράψονται 

στό άρθρο 21 τής παρούσας Ε.Σ.Υ., συντάσσεται καί υπογράφεται άπό τόν έπιβλέ- 

ποντα καί τόν άνάδοχο τό σχετικό πρωτόκολλο περαιώσεως. Ή  ημερομηνία ύτιογραφής 

τού πρωτοκόλλου αυτού θεωρείται καί ήμερομηνία περαιώσεως τού έργου.

Ό  άνάδοχος είναι υποχρεωμένος νά συντηρεί τό έργο σέ καλή κατάσταση 

έπισκευάζοντας μέ δικές του δαπάνες κάθε βλάβη ή φθορά, καθ’δλη τή διάρκεια 

τού χρόνου έγγυήσεως, πού καθορίζεται άπό τόν ίδιο στην προσφορά του. Ό  χρόνος 

αύτός δέν μπορεί νά είναι μικρότερος των έπτά(7) μηνών.

Ά ν  ό άνάδοχος παραμελήσει τήν συντήρηση των έργων, οί σχετικές έργα- 

σίες γίνονται άπό τόν έργοδότη σέ βάρος καί γιά λογαριασμό τού άναδόχου, άπό 

τίς κατατιθέμενες έγγυήσεις ή τίς όφειλές πρός αύτόν,

ΙΑρθρο_25ο_^_Παραλαβή_τοΰ_δ0γου

Μετά τήν περαίωση τού έργου, ό έργοδότης διορίζει έπιτροπή γιά 

τήν προσωρινή παραλαβή τού έργου. Ή  έπιτροπή έλέγχει ποιοτικά καί ποσοτικά 

τίς έργασίες καί συντάσσεται καί ύπογράφεται τό πρωτόκολλο προσωρινής παραλα

βής στό όποιο άναφέρονται οί ποσότητες τών έργασιών πού παραλήφθηκαν. Ή  
ήμερομηνία έγκρίσεως τού πρωτοκόλλου αύτου, άποτελεί καί άφετηρία γιά τό χρό

νο έγγυήσεως.

Μετά τό πέρας τού χρόνου έγγυήσεως γίνεται ή τελική παραλαβή τού 

έργου άπό έπιτροπή πού έλέγχει μόνο ποιοτικά τίς έργασίες καί συντάσσει τό 

“Πρωτόκολλο 'Οριστικής Παραλαβής".

Σητεία, ’Ιούλιος 1981
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Άρθρο Ιο : ’Αντικείμενο

’Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών πού άκολουθοϋν είναι η διατύ

πωση τών τεχνικών δρων καί τών τεχνικών δεδομένων,μέ βάση τά όποια θά κατασκευα

στεί ή έγκατάσταση καθαρισμού ,άπολυμάνσεως καί διαθέσεως τών λυμάτων της πόλεως 

Νεαπόλεως.

Άρθρο 2ο : Βασικά χαρακτηριστικά τής έγκαταστάσεως

2.1. Σύντομη περιγραφή

Ή  πρός κατασκευή έγκατάσταση περιλαμβάνει συνοπτικά τά έξης κύρια

μέρη :
- Τά έργα εισόδου πού άποτελοϋνται άπό τό φρεάτιο εισόδου,τήν έσχάρα 

τόν μετρητή παροχής καί τό φρεάτιο διανομής
- Τίς έγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού πού άποτελοϋνται άπό τάφρο 
ή δεξαμενή αερισμού,δεξαμενή καθιζήσεως , άντλιοστάσιο έπανακυκλο- 

φορίας ίλύος κ.λ.π.
- Τήν έγκατάσταση χλωριώσεως πού άποτελείται άπό τήν δεξαμενή καί τόν 

οίκίσκο χλωριώσεως
- Τό έργο διαθέσεωςάποτελούμενο άπό τό φρεάτιο έξόδου καί άπό τόν άγω- 

γό διαθέσεως στό χείμαρρο Μ.

-Τίς κλίνες ξηράνσεως ίλύος
- Τό οίκημα δπου στεγάζονται τό γραφείο έλέγχου καί τό έργαστήριο 

Διευκρινίζεται δτι ή προκειμένη έργολαβίσ άφορά τήν κατασκευή τής

μιας άπό τίς ισοδύναμες καί παράλληλες φάσεις βιολογικού καθαρισμού , 4 άπό 

σύνολο 8 κλινών ξηράνσεως καί τό σύνολο τών ύπολοίπων έργων.Ή μελέτη πού θά 

ύποβληθεΐ άπό κάθε διαγωνιζόμενο θά πρέπει νά προβλέπει καί τίς δύο φάσεις.

2.2. Μέθοδος βιολογικού καθαρισμού

Ή  έγκατάσταση τού βιολογικού καθαρισμού θά λειτουργεί μέ τή μέθοδο

τού " παρατεταμένου άερισμού ",ή όπόία άποτελεί παραλλαγή τής γενικής μεθόδου 

τής ένεργοΰ ίλύος.

2.3. Απολύμανση τών λυμάτων

Ή  άπολύμανση τών λυμάτων θά γίνεται μέ χλωρίωση.
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2.4. ί̂:ά§εσΓ[_τών_λΐ!μάΐίον

Τά λύματα μετά τόν καθαρισμό καί τήν άπολύμανσή τους θά διατίθενται 

ατό χείμαρρο Μ.

2.5. Χαρακτ!]ριστικά_ύψόμετρα

Ή  μέγισχη στάθμη νερού στό φρεάτιο εισόδου ορίζεται σέ υψόμετρο 

+ 227,20 μ.

'Η έλάχιστη στάθμη στό φρεάτιο έξόδου των έγκαταστάσεων όρίζεται σέ 

ύψόμετρο + 226,00 μ.

Ή  παραπάνω ύψομετρική διαφορά έπιτρέπει τήν λειτουργία των έγκατα

στάσεων καθαρισμού καί τήν διάθεση των λυμάτων στό χείμαρρο Μ. μέ βαρύτητα.

3.1, Πληθυσ^ιακά_στοιχεία

Γιά τόν υπολογισμό τής έγκαταστάσεως στις δύο φάσεις κατασκευής θά 

ληφθοΰν υπόψη τά παρακάτω πληθυσμιακά στοιχεία:

α) ’Ισοδύναμος πληθυσμός 1ης φάσεως κατασκευής' 2.750 κάτοικοι 

β) ’Ισοδύναμος πληθυσμός 2ης φάσεως κατασκευής(20ετία) 5.500 κάτοικοι

3.2, Παροχέ£~Ακαθά£των

Μέση ημερήσια θερινή παροχή 20ετίας:ζ) = 14,4 λ/δλ.

Μέγιστη παροχή αιχμής 20ετίας : Q = 27,5 λ/δλ.

Μέγισιη παροχή 40ετίας(γιά έλεγχο διωρύγων καί άγωγοΰ έκβολής Q= 37,5λ/δλ.

Στίς παραπάνω παροχές νά θεωρηθεί ότι ή παροχή εισροών φθάνει σέ 4,2λ/δλ 
καί τό ύπόλοιπο μέρος όφείλεται στά ακάθαρτα.

3.3, Σύγθεσΐ]_λυμάτων

Γιά τόν ύπολογισμό τής έγκαταστάσεως θά ληφθεϊ υπόψη όργανικό φορτίο 

BOD5 = 64γρ/24ωρο.κάτοικο, καί αίωρούμενα στερεά S.S. = 100γρ/24ωρο. κάτοικο.

3.4, ΜελέτΓ]_έγκαταστάσεων

Τά έργα εισόδου άποτελούμενα άπό τό φρεάτιο εισόδου, τήν έσχάρα, τόν 

μετρητή παροχής καί τό φρεάτιο διανομής καθώς καί τά έργα διαθέσεως θά ύπολο- 

γισθοΰν γιά τήν συνολική παροχή 40ετίας Q = 37,5 λ/δλ.

Τά ύπόλοιπα μέρη τής έγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμού ύπολογί- 

ζονται μέ τήν μέση παροχή 20ετίας Q = 14,4 λ/δλ καί τήν παροχή αιχμής 20ετίας 

Q = 27,5 λ/δλ.
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3.5. ’Απόδοση_έγκαισοτάσεως

Τά λύματα μετά τήν τελική έπεζεργααία τους πρέπει νά πληρούν τίς 

παρακάτω απαιτήσεις:
BOD5 <ζ 20 rag/1.

Αίωρούμενα στερεά S.S. ^  40 mg/1.
Ό  άπαιτούμενος βαθμός καθαρισμού ώς πρός BQD^ είναι τουλάχιστον 93%.

Ή  πλεονάζουσα ιλύς θά πρέπει νά είναι πλήρως σταθεροποιημένη καί ή 

ποσότητά της ή έλάχιστη οικονομικά δυνατή.

3.6. Στοιχεία διαστασιολογήσεως_έρνων 

Τάφρος_-_υεξαμενή_άερισμοϋ

Ή  φόρτιση χώρου τής δεξαμενής ή τάφρου άερισμού καθορίζεται σέ 

0,35 kg ΚΧ>5,/ιη3.ήμ. Κάθε δεξαμενή ή τάφρος θά διαστασιολογηθεΐ γιά πληθυσμό 

2.750 άτόμων

Τό φορτίο όξυγόνου, γιά τήν διαστασιολόγηση των μηχανημάτων άερισμού 

καθορίζεται σέ 2,2 kg 02/kg BOD5·

Κάθε δεξαμενή καθιζήσεως θά κατασκευαστεί γιά τήν έξυπηρέτηση 2.750 

άτόμων καί θά διαστασιολογηθεΐ γιά έπιφανειακή φόρτιση 20m /m /ημ., ό δέ 

χρόνος παραμονής των λυμάτων μέσα στή δεξαμενή δέν θά είναι μικρότερος των 

3 ώρών, γιά τήν παροχή αιχμής 20ετΐας.

^§§9ϋενή_χλωρ ι,ωσεω^

Ή  δεξαμενή χλωριώσεωςθά ύπολογισθεϊ γιά τήν μέγιστη παροχή 20ετίας 

καί γιά χρόνο έπαφής λυμάτων μέ τό χλώριο ίσο πρός 20 λεπτά.

3.7. Λυνατότητες_μελλοντικών_έπεκτάσεων

Γιά τήν έκτόνηση τής γενικής διάτάξεως των έργων πρέπει νά ληφτεΐ 
ύπόψη ή δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης στήν έγκατάσταση βαθμίδας χημικής 

κατακρημνίσεως των νιτρικών καί φωσφορικών στά έπεξεργασμένα λύματα πρίν τήν 

τελική διάθεσή τους. Ή  προσθήκη αυτή θά πρέπει νά πραγματοποιείται χωρίς 

μετατροπές στά δομικά έργα καί μέ τό μικρότερο δυνατό κόστος ήλεκτρομηχανολο- 
γικόύ έξοπλισμού.
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3.8. Αύιοματισμ0£_ΐ2ς_έγκστασιάσεως

’Επειδή ή φόρτιση της έγκαταστάσεως δέν θά είναι ομοιόμορφη κατά τις 

διάφορες έποχές τοΰ έτους τό σύστημα πού θά χρησιμοποιηθεί θά πρέπει νά παρέ

χει δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στό πραγματικό φορτίο, ιδιαίτερα δσο 
άφορα τήν παροχή όξυγόνου.

"Αρθρο_4ο_£_Περιγραφή_τής_έγκαταστά9εως_καί_τεχνικά_χαρακτηριστικά_της

Ή  έγκατάσταση θά περιλαμβάνει:

1. Φρεάτιο εισόδου, δπου καταλήγει ό κεντρικός άγωγός των λυμάτων 
τής πόλεως

2. Έσχάρα

3. Συσκευή μετρήσεως παροχής
4. Φρεάτιο διανομής

5. Βιολογικό αντιδραστήρα (τάφρος ή δεξαμενή άερισμοϋ)

6. Δεξαμενή καθιζήσεως

7. ’Αντλιοστάσιο έπανακυκλοφορίας ίλύος

8. Οίκίσκο χλωριωτοϋ καί άποθήκης χλωρίου-
9. Δεξαμενή χλωριώσεως

10. Κλίνες ξηράνσεως

11. ’Αντλιοστάσιο διηθήματος

12. Οίκίσκο έλέγχου-έργαστήριο

13. Φρεάτιο έξόδου καί άγωγό' διαθέσεως των λυμάτων στόν χείμαρρο Μ.

Είναι αυτονόητο δτι ή έγκατάσταση θά περιλαμβάνει έπίσης:

- Τό σύνολο των σωληνοχτεων καί ειδικών τεμαχίων πού άπαιτοϋνται γιά 

τήν διασύνδεση των διαφόρων τμημάτων

- Τόν άπαραίτητο ήλεκτρομηχανολογικό έξοπλισμό γιά τις διάφορες διαδι

κασίες καθαρισμού.

Στις υποχρεώσεις του άναδόχου περιλαμβάνεται έπίσης ή πλήρης διαμόρ

φωση τού χώρου των έγκαταστάσεων, ή ύδρευση, ό ήλεκτροφωτισμός, ή περίφραξη 

τού χώρου, ή κατασκευή όδών προσπελάσεως καί ή τηλεφωνική έγκατάσταση.

Είναι δυνατή στήν προσφορά καί μελέτη τοΰ Άναδόχου ή μετατροπή 

ορισμένων τμημάτων τής έγκαταστάσεως, έφόσον πληροΰνται οί δροι πού τίθενται 

στήν παρούσα προμελέτη(άρθρο 3 τού παρόντος τεύχους).
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4.1. Φρεάτιο_είσόδου

Τό φρεάτιο εισόδου είναι τό πρώτο έργο της έγκαταστάσεως δπου κατα

λήγει 'ό κεντρικός άποχετευτικός άγωγός δικτύου άκαθάρτων της Νεαπόλεως. Ή  

κατασκευή τοϋ φρεατίου εισόδου καί η σύνδεσή του μέ τόν κεντρικό άποχετευτικό 

άγωγό περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις τοϋ άναδόχου, ένώ άντίθετα ή κατασκεύή 
τοϋ κεντρικού άποχετευτικοϋ άγωγοϋ δέν περιλαμβάνεται σείς παραπάνω ύποχρεώσεις.

Ή  θέση τοϋ φρεατίου εισόδου δείχνεται ένδεικτικά στό σχέδιο πού 

συνοδεύει τό τεϋχος δημοπρατήσεως. Ό  άνάδοχος μπορεί νά μεταθέσει τή θέση 

τοϋ φρεατίου έφόσον τό κρίνει σκόπιμο. Ή  τελική θέση, θά καθοριστεί στήν 
όριστική μελέτη.

Ή  ανώτατη στάθμη νεροϋ στό φρεάτιο εισόδου ορίζεται στό ύψόμετρο 

+ 227,20 καί αντιστοιχεί στήν μέγιστη παροχή αιχμής τής 40ετίας. Τά γεωμετρικά 

στοιχεία τοϋ φρεατίου θά καθορισθοΰν άπό τόν έργολάβο. Προβλέπεται έπίσης ή 

κατασκεύή παρακαμπτήριου άγωγοϋ (BY PASS) πού θά συνδέει τό φρεάτιο εισόδου 

μέ τό άνάντη τμήμα τής δεξαμενής χλωριώσεως, έτσι ώστε νά είναι δυνατή ή άπο- 

μόνωση δλης τής έγκατάστασης σέ περίπτωση βλάβης ή καθαρισμού.

4.2. ’Εσχάρα_

Μετά τό φρεάτιο εισόδου θά κατασκευαστεί άπλή έσχάρα γιά την συγκρά

τηση άντικειμένων μεγαλυτέρων των 19 χιλ.

Ή  έίχάρα θά άποτελεϊται άπό σιδερένιες ράβδους Φ 20 πού στή συνέχεια 

θά γαλβανισθοϋν. Ή  μορφή καί οί διαστάσεις της θά καθορισθοΰν άπό τόν άνάδοχο. 

Ό  καθαρισμός της θά γίνεται μέ τό χέρι.

4.3. Μετρητής_παροχής

Ή  παροχή των εισερχόμενων στήν έγκατάσταση λυμάτων θά μετρεϊται μέ 

ειδική διάταξη πού τοποθετείται μετά τήν έσχάρα καί άποτελεϊται άπό ειδικά 

διασκευασμένη διώρυγα τύπου pabshall f l u m e. Κοντά στό μετρητή θά τοποθετηθεί 

μετατροπέας τύπου πλωτήρα.

4.4. Φρεάτιο_διανομής

Άπό τό φρεάτιο διανομής πού τοποθετείται κατάντη τοϋ μετρητή παροχής, 

τά λύματα διανέμονται γιά έπεξεργασία στις δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού 

πού άντιστοιχοΰν στις δύο φάσεις κατασκευής. Τό φρεάτιο θά φέρει 2 άνοίγματα 

γιά τήν τροφοδόσία των ισαρίθμων μονάδων. Ή  τροφοδοσία θά γίνεται μέ τοποθέ

τηση καταλλήλων βαννών.



Στήν πρώτη ψάση θά λειτουργήσει τό ένα άνοιγμα πού αντιστοιχεί στή 

μονάδα βιολογικού καθαρισμού έξυπηρετήσεως 2.750 ατόμων. ’Ανεξάρτητα άπό αύτό 

ό άνάδοχος θά κατασκευάσει 2 άνοίγματα. θά κατασκευάσει έπίσης υπόγειο παρα

καμπτήριο άγωγό (BY PASS) πού θά συνδέει τό φρεάτιο διανομής μέ τήν δεξαμενή 

χλωριώσεως ή μέ τόν παρακαμπτήριο άγωγό άπό τό φρεάτιο εισόδου, μέσω φρεατίου 

γιά τήν πλήρη άπομόνωση των έγκαταστάσεων σέ περίπτωση έπισκευής, συντηρήσεως 

κ.λ.π.
Τό φρεάτιο θά κατασκευαστεί άπό άπλό σκυρόδεμα. Ή  θέση τού φρεατίου, 

τά γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, ή διάταξη των άνοιγμάτων καί ό τύπος των 

βαννών θά καθοριστούν άπό τόν άνάδοχο.

4.5. Βιολογικός_άντιδραστήρας

Στόν βιολογικό άντιδραστήρα γίνεται ή κύρια φάση τής βιολογικής επε

ξεργασίας των λυμάτων. Στά πλαίσια τής παρούσας έργολαβίας προβλέπεται ή κατα

σκευή μιας τάφρου ή δεξαμενής άερισμοΰ δυναμικότητας 2.750 άτόμων. Ή  θέση καί 

ή διάταξή της θά πρέπει νά είναι τέτοιες ώστε νά έπιτρέφουν μελλοντικά τήν 

κατασκευή μιας δεξαμενής παρόμοιου τύπου τής ίδιας άποδόσεως, παράλληλα μέ τήν 

πρώτη. Ή  διάταξη τού έργου θά φαίνεται στή γενική διάταξη τού έργου πού θά 

περιέχεται στήν προσφορά τού άνάδοχου.

Ό  τύπος τού συστήματος άερισμοΰ πού θά έφαρμοστεΐ θά καθοριστεί άπό 

τόν άνάδοχο στήν προσφορά του καί θά πρέπει νά είναι ό κατάλληλος γιά τόν έπι- 

λεγέντα τύπο βιολογικού άντιδραστήρα.

Ή  θέση, οί διαστάσεις, ή διάταξη των διαφόρων συσκευών καί όργάνων 

γιά τή λειτουργία καί τόν αύτοματισμό τού συστήματος, ό τρόπος αερισμού, ή 

σύνδεση τής δεξαμενής μέ τά άλλα τμήματα τού έργου καί δλα τά στοιχεία γιά 
τήν καλή λειτουργία τού άντιδραστήρα θά καθορισθοϋν άπό τόν άνάδοχο στήν προσφο 

ρά του. .

4.6. Αεξαμενή_τελικής_καθιζήσεως

Ή  θέση, Π μορψή, οί διαστάσεις, οί συνδέσεις τής δεξαμενής μέ τά 

ύπόλοιπα τμήματα τού έργου θά καθορισθοϋν άπό τόν άνάδοχο.

Ή  δεξαμενή θά πρέπει νά έχει περιμετρικό έλασματικό ύπερχειλιστή 

όδοντωτής μορφής, θά πρέπει έπίσης νά προβλεφτεί γέφυρα μεταλλική μιας άκτίνας 

μέ δυνατότητα νά περιστρέφεται, πλάτους τουλάχιστον 0,65 μ. καί μέ κιγκλιδώ

ματα ύφους 1,0 μ.

"Αν προταθεΐ δεξαμενή ρηχού τύπου (μέ μικρή κλίση πυθμένα) θά πρέπει 

νά συμπεριληφθεϊ στήν προσφορά καί κατάλληλος σαρωτής ίλύος, μέ τό μηχανισμό
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4.7. ’Αντλιοστάσιο^πανακυκλοφοριίας

Τό αντλιοστάσιο έπανακυκλοψορίας ίλύος θά κατασκευαστεί βάσει των 

σχεδίων τοϋ άναδόχου. θά είναι έπισκέψιμο, καί έξοπλισμένο μέ δύο τουλάχιστον 

άντλίες ίλύος (ή μία θά είναι έφεδρική) γιά την έξυπηρέτηση των 2.750 άτόμων.

Στό άντλιοστάσιο θά προβλεφθεϊ ό άπαιτούμενος χώρος γιά την μελλον

τική προσθήκη δεύτερης μονάδας δταν τό σύνολο των έξυπηρετουμενων άτόμων θά 
φθάσει τά 5.500 άτομα.

Γιά τόν καθαρισμό τής ισχύος των άντλιών ή ποσότητα της έπανακυκλοφο- 
ρούσας ίλύος θά ληφθεΐ ϊση πρός τό 100% τής παροχής εισροής τών λυμάτων.

». *·*■  / 'S  >

4.8. άεξαμενή_χλωριώσεως

ΓΗ δεξαμενή θά είναι άπό σκυρόδεμα καί θά έχει εσωτερικά τοιχεΐα γιά 

τήν έπιμήκυνση τής διαδρομής τοϋ νερού καί τήν έξασφάλιση μεγαλύτερου χρόνου 
έπαφής νεροϋ καί χλωρίου. -

Οί διάστάσεις, τό σχήμα καί ή θέση τής δεξαμενής θά καθορισθοϋν άπό 
τόν άνάδοχο.

4.9. άιάταξη_χλωρίωσεως

*0 χλωριωτής θά είναι τοϋ τύπου μέ προδιάλυση τοϋ χλωρίου σέ ύποπίεση.

Ό  χλωριωτής θά λειτουργεί μέ τήν βοήθεια νεροϋ ύπό πίεση πού θά παρά- 

γεται άπό κατάλληλο βοηθητικό ήλεκτροκίνητο πιεστικό συγκρότημα πού θά άπορροφά 

νερό καί θά καταθλίβει τό πυκνό διάλυμα χλωρίου στήν κεφαλή τής δεξαμενής χλω- 
ριώσεως μέ τήν βοήθεια κατάλληλου διάχυτη.

Ή  ρύθμιση τής ποσότητας χλωρίου πού θά παρέχεται άπό τόν χλωρίωτή θά 
γίνεται μέ τό χέρι.

Ό  χλωριωτής θά συνδέεται μέ δύο φιάλες χλωρίου μέ αυτόματο μηχανισμό 

έναλλαγής άναρροφήσεως χλωρίου άπό κάθε μιά έτσι ώστε νά έξασφαλίζεται ή συνε
χής λειτουργία τοϋ χλωρίωτή.

'Ό  τύπος τοϋ χλωρίωτή καί τών συναφών έξαρτημάτων θά έπιλεγεϊ άπό 

τόν έργολάβο τηρουμένων τών παραπάνω προδιαγραφών.

Ή  ποσότητα τοϋ άπαιτούμενου γιά τήν άπολύμανση χλωρίου όρίζεται ένδει- 
κτικά σέ 5 mg/1.
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4.10 Οίκίσκος_χλωριώσεως

Ό  οίκίσκος χλωριώσεως θά άποχελεϊται άπό δύο μή συγκοινωνοϋντες χώρους. 

Στόν πρώτο τοποθετείται ό χλωριωτής μέ τά έξαρτήματά του. '0 δεύτερος χώρος χρη
σιμεύει σάν άποθήκη φιαλών χλωρίου.

Σέ κάθε χώρο θά τοποθετηθεί καί άπό ένας έξαεριστήρας καί άνιχτευτής 

άερίου χλωρίου πού θά δίνει όπτικά σήματα στό νραφεΐο έλέγχου δταν ή περιεκτι

κότητα σέ άέριο χλώριο μέσα στίς αίθουσες ύπερβεΐ τά 5 μικρόλίτρα άνά λίτρο 
άέρος.

’Εκτός άπό τίς παραπάνω συσκευές ό άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά 

προμηθεύσει στήν έγκατάσταση 5 φιάλες ύγροποιημένου άερίου χλωρίου περιεκτικό
τητας 70 χγρ. περίπου(ή κάθε μία)ί καί 3 άντιασψυξιογόνες προσωπίδες.

Οί διαστάσεις τοϋ οίκίσκου χλωριώσεως θά καθοριστούν άπό τόν άνάδοχο. 
Γιά τίς οικοδομικές έργασίες τοϋ οίκίσκου ισχύει ή περιγραφή τού οίκίσκου έλέγ

χου (παράγραφος 4.15). Τέλος θά προβλεφτεί θέρμανση γιά τή διατήρηση σταθερής 
θερμοκρασίαςΥτΓατά τό χειμώνα.

4.11. Φρεάτιο_έξόδου

Στό φρεάτιο έξόδου καταλήγουν τά τελείως καθαρισμένα καί άπολυμασμένα 

λύματα άπό τήν δεξαμενή χλωρίωσεως καί άπό έκεϊ μέ τόν άγωγό διαθέσεως στόν 
χέίμαρρο Μ.

Ή  θέση, ή μορφή καί οί διαστάσεις τού φρεατίου θά καθοριστούν άπό 
τόν έργολάβο.

4.12 Κλίνες_ξηράνσεως

Οί κλίνες ξηράνσεως θά ύπολογισθοΰν μέ δλική έπιφάνεια βασιζόμενη
2

στήν τιμή τού 0,1 μ /κάτοικο. Οί διαστάσεις κάθε μιας άπό τίς κλίνες ξηράνσεως 

δέν πρέπει νά υπερβαίνουν τά 5,0X14,0 τ.μ.

Οί σωλήνες άποστραγγίσεως θά είναι διαμέτρου Φ160 καί θά τοποθετηθούν 

στό μέσο κάθε μιας τών κλινών ξηράνσεως.

Πάνω άπό τόν σωλήνα άποστραγγίσεως θά τοποθετηθούν διαβαθμισμένα 

χαλίκια μέ έλάχιστο πάχος στρώματος 1 5 εκατοστά καί πάνω άπό τά διαβαθμισμένα 

χαλίκια θά τοποθετηθεί στρώμα άμμου μέ πάχος τουλάχιστον 15 έκατοστά.

Κάθε κλίνη ξηράνσεως θά περιβάλλεται άπό μικρό τοιχείο άπό σκυρόδεμα.
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Στό σημείο προσαγωγής τής ίλύος θά ύπάρχει μικροκατασκευή άπό σκυρό
δεμα διαστάσεων 1,00X1,00 μ^ γιά τήν προστασία τής κλίνης στό σημείο αύτά άπό 
ένδεχόμενη έκσκαφή προερχομένη άπό τήν είσρέουσα ίλύ.

4.13. ’Αντλιοστάσιο_διηθήματος

Τό άντλιοστάσιο διηθήματος θά κατασκευαστεί μέ βάση τά σχέδια τοϋ 

έργολάβου καί θά είναι έξοπλισμένο μέ δύο υποβρύχιες άντλίες ακαθάρτων 

(ή μία έφεδρική), γιά τήν έξυπηρέτηση των 5.500 άτόμων.

Ή  παροχή κάθε μιας των ύποβρυχίων άντλιών θά καθοριστεί άπό τόν άνά-
δοχο.

Τό διήθημα θά μεταφέρεται άπό τό άντλιοστάσιο μέ καταθλιπτικό άγωγό 
στό φρεάτιο διανομής τής έγκαταστάσεως.

"Οταν τό νερό διηθήσεως στό άντλιοστάσιο ύπερβεϊ μία όρισμένη στάθμη, 

θά μπαίνει σέ λειτουργία καί ή έφεδρική άντλία, μέ σύστημα αύτοματισμοϋ, 

τύπου "φλότερ".

4.14. ’Αγωγός_διαθέσεως

Μέ τόν άγωγό διαθέσεως τά λύματα θά χύνονται στό χείμαρρο Μ. Τό 
σημείο έκβολής θά βρίσκεται τουλάχιστον 2,50 μ. πάνω άπό τόν πυθμένα τοϋ χει

μάρρου, γιά έξασφάλιση σέ περίπτωση πλημμυρικών παροχών τοϋ χειμάρρου.

4.15 0ίκίσκος_έλέγχου

'0 οίκίσκος έλέγχου άποτελείται άπό δύο κυρίους χώρους, τό γραφείο 

έλέγχου καί τό έργαστήριο - άποθήκη καί άπό μικρό βοηθητικό χώρο υγιεινής πού 
θά περιλαμβάνει καί λουτήρα.

Τό γραφείο έλέγχου θά έχει έλάχιστες διαστάσεις 3,0X3,50 καί ό χώρος 
τοϋ έργαστηρίου 3,50X3,50.

Στό γραφείο έλέγχου θά τοποθετηθεί ό κεντρικός πίνακας τής έγκατα

στάσεως δπου βρίσκονται τά όργανα ένδείξεως, οί διακόπτες χειρισμού, οί ήλεκ- 

τρικές λυχνίες καί τά υπόλοιπα άναγκαία ήλεκτρικά όργανα.

Τό έργαστήριο - άποθήκη θά έχει τόν άκόλουθο έξοπλισμό, ή προμήθεια 
τοϋ όποιου περιλαμβάνεται στις ύποχρεώσεις τοϋ άναδόχου.

α) Δύο συσκευές άνιχνέύσεως ύπολειμματικοΰ χλωρίου μέ τήν μέθοδο 

τής όρθοτοδολιδίνης(0.Τ.) 

β) Τρεις άντιασφυξιογόνες προσωπίδες
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γ) "Ενα BOD - μέτρο μανομετρικό 

δ) Μία συσκευή κώνου IMH3FF. 

ε) "Ενα φορητό ηλεκτρονικό ΡΗ - μέτρο, 

στ) "Ενα φορητό ηλεκτρονικό DO - μέτρο, 

ζ) ’Ογκομετρικούς κυλίνδρους.

Τό κτίριο έλέγχου θά κατασκευαστεί σΰμψωνα μέ τά σχέδια τοΰ άνάδοχου 

καί μετά τήν έγκρισή τους άπό τήν 'Υπηρεσία. Ό  σκελετός τοΰ κτιρίου θά είναι 
άπό όπλισμένο σκυρόδεμα. Οί έξωτερικοί τοίχοι άπό μπατική όπτοπλινθοδομή καί 

οί έσωτερικοί άπό δρομική. Τά έπιχρίσματα θά είναι τριπτά τριβιδιστά άπό μαρ

μαροκονίαμα. Στό χώρο υγιεινής θά τοποθετηθούν πλακίδια λευκά μέχρι ύφος 2,20μ. 

Οί έσωτερικοί τοίχοι καί όροφές θά χρωματισθοϋν μέ ύδρόχρωμα. Τά δάπεδα θά 

κατασκευαστούν άπό μωσαϊκό καί οί ποδιές παραθύρων καί τά κατώφλια των θυρών 

άπό μάρμαρο. Τά έξωτερικά κουφώματα θά είναι άπό άλουμίνιο καί οί έσωτερικές 

θύρες ξύλινες, θά προβλεφτεΕ θερμομόνωση, σύμφωνα μέ τόν ίσχύοντα κανονισμό 

καθώς καί στεγάνωση, στήν όροφή. ’Ιδιαίτερη φροντίδα θά καταβληθεί γιά τήν 

αισθητική έμφάνιση τοΰ κτιρίου.

“Αρθρο 5ο_^_Διαμόρφωα[]_τοΰ_χώρου_τών_έγκατ^^

Στις υποχρεώσεις τού άναδόχου περιλαμβάνεται καί ή πλήρης διαμόρφωση 

τοΰ χώρου των έγκαταστάσεων σύμφωνα μέ τήν προτεινόμενη γενική διάταξη τών 

έγκαταστάσεων.

Στά έργα διαμορφώσεως τοΰ χώρου τών έγκαταστάσεων περιλαμβάνονται: 

α) Περίφραξη όλόκληρου τοΰ χώρου έγκαταστάσεων μέ γαλβανισμένο

συρματόπλεγμα πού δένεται σέ γωνιακά έλάσματα πακτωμένα σέ βάσεις 

άπό σκυρόδεμα, καθώς καί πόρτα εισόδου σύμφωνα μέ τά σχέδια τοΰ 

άναδόχου.
β) Οί γενικές καί τοπικές έπιχωματώσεις τοΰ χώρου. Ή  προμήθεια καί 

μεταφορά τών άναγκαίων ύλικών βαρύνει τόν άνάδοχο. 
γ)Ή κατασκευή πλήρους όδικοΰ δικτύου μέσα στό χώρο τών έγκαταστάσεων 

σύμφωνα μέ τά σχέδια τοΰ άναδόχου, Οί δρόμοι θά έχουν πλάτος 5,00 

μ. τουλάχιστον θά προβλέπονται δέ έπίσης χώροι σταθμεύσεως, 

έλιγμών κ,λ.π.
Τό όδόστρωμα θά κατασκευαστεί άπό θραυστό ύλικό λατομείου πάχους 

25 έκ. σέ 2 στρώσεις.
δ)Ή δημιουργία καταλλήλων κλίσεων γιά τήν άπορροή τών όμβριων, ή 

μόρφωση τών πρανών τών έπιχώσεων καί ή λήφη μέτρων έν γένει γιά 

τήν αισθητική διαμόρφωση τοΰ χώρου.
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δενδροφύτευση τής έγκαταστάσεως καί ή φύτευση γκαζόν σέ όλσ τόγ- 

έλεύθερο χώρο μεταξύ τών έργων, τών όδών καί τών πεζοδρόμων.

ΙΑ2§22_§2_1_θ922Χ2ΐέύσεις

Στις υποχρεώσεις τοϋ έργολάβου περιλαμβάνονται δλα τά άπαιτσύμενα 
έργα γιά παροχετεύσεις ήλεκτρικής ένέργειας καί νερού σΐήν έγκατάσταση, καθώς 

καί οί άπαιτούμενες έσωτερικές υδραυλικές καί ηλεκτρικές έγκαταστάσεις. ’Επίσης 
περιλαμβάνεται καί ή τηλεφωνική σύνδεση τού ύίκίσκου έλέγχου. Γιά τις ένλόγω 

παροχετεύσεις θά θεωρηθεί γιά τή σύνταξη τής προσφοράς συμβατικό μήκος 70 μ.

Ό  άνάδοχος δμως θά είναι υποχρεωμένος νά κατασκευάσει τίς παροχετεύσεις στό 

πραγματικό μήκος πού θά άπαιτηθεϊ, μέχρι τίς θέσεις πού θά ύποδειχθοΰν άπό τήν 

έπιβλέπουσα ύπηρεσία, θά άμειφθεΐ δμως ιδιαίτερα γιά τά έξωτερικό μήκος πέρα 
άπό τά 70 μ.

Ι^2§22_Ζ2_ί_Ι^0^2222_Γ_1ϊ^292^2 _̂^522ϊ0Ματα

Στις υποχρεώσεις τού άναδόχου περιλαμβάνονται ή προμήθεια καί ή 

έγκατάσταση τών σωληνώσεων μέ τά απαραίτητα υδραυλικά έξαρτήματα γιά τήν 
κυκλοφορία τών λυμάτων καί τής ίλύος.

Οί σωληνώσεις θά είναι άπό σκληρό P.V.C. ή άμισντοτσιμέντο καί θά 

συνδέονται μεταξύ τους μέ τήν βοήθεια καταλλήλων ειδικών τεμαχίων.

Σέ κατάλληλα σημεία τών σωληνώσεων θά τοποθετηθούν δικλείδες.

Ή  κατασκευή τού δικτύου τών σωληνώσεων θά γίνει σύμφωνα μέ τά σχέδια 
τού άναδόχου μετά τήν σχετική τους έγκριση.

”Αρ§2θ_8ο_:_^Ηλεκτρικοί_Πίνακες

θά είναι στεγανοί τύπου έρμαρίου μέσα στό όποιο θά βρίσκονται τά 

ήλεκτρολογικά όργανα τροφοδοτήσεως, λειτουργίας καί έκκινήσεως ήλεκτροκινητήρων, 

προστασίας, ένδείξεως τηλεχειρισμού καί ήλεκτροφωτισμοΰ.

θά είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα μέ τούς ίσχύοντες κανονισμούς γιά 
κλάση 1000 V.

“Αρθρο λεκτρική έγκατάσταση

9.1. Γενικά

' Στό άρθρο αύτό καθορίζονται οί βασικές άπαιτήσεις πού άφοροΰν στήν 

ήλεκτρική έγκατάσταση τού συγκροτήματος έπεξεργασίας λυμάτων.
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μένα υλικά γιά τήν τροφοδότηση όλων των καταναλώσεων.

Ή  όλη έγκατάσταση 0ά έκτελεστεϊ μέ ύλικά άρίστης ποιότητας καί σύμφωνα 

μέ τους κανονισμούς τοΰ 'Υπουργείου Βιομηχανίας καί τής ΔΕΗ καί τις ύποδείξεις 

τού έπιβλέποντος.

9.2. Δίκτυο_διανομής_ήλεκτρικής_ένέργ

Ό  άνάδοχος πρέπει νά έκτελέσει όλες τίς άπαιτούμενες ήλεκτρολογικές 

έργασίες γιά τήν έπίτευζη των άπαιτούμενων συνδέσεων παροχής έναλασσομένου καί 
συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσεως γιά τήν ομαλή λειτουργία των ήλεκτροκινητήρων 

καί τοΰ υπόλοιπου έξοπλισμοΰ τού συγκροτήματος.

Οί άγωγοί όλων των καλωδίων θά είναι χάλκινοι θερμής έξελάσεως μονό

κλωνοι μέν μέχρι διατομής 16 τ.χιλ. καί πολύκλωνοι γιά μεγαλύτερες διατομές.

Τά καλώδια τροφοδοτήσεως τοΰ πίνακα άπό τόν μετρητή τής ΔΕΗ καθώς καί 

των κινητήρων άπό τόν πίνακα θά είναι άνθυγρά τύπου.Ν.Υ.Υ.

"Ολοι οί υπόλοιποι άγωγοί έναλασσομένου ρεύματος στόν οίκίσκο γιά τά 

βοηθητικά κυκλώματα καί τόν ήλεκτροφωτισμό θά είναι καλώδια τύπου Ν.Υ.Μ.

9.3. ’ Εγκατάσταση_ήλεκτροφωτισμοϋ

Τό συγκρότημα θά έφοδιαστεΐ μέ δίκτυο φωτισμού πού θά λειτουργεί μέ 

έναλασσόμενο ρεύμα 220 V, 50 Ηζ, 3 φάσεων.

Σάν όργανα προστασίας των γραμμών άναχωρήσεως θά χρησιμοποιηθούν 

αύτόματες άσφάλειες ένδεικτικοΰ τύπου SIEMENS WL. "Ολοι οί διακόπτες τοπικού 

Φωτισμού θά είναι στεγανοί.

"Ολοι οί ρευματοδότες θά είναι στεγανοί τύπου ΣΘΥΚΟ.

9.4. [είωση

Στήν περιοχή τού συγκροτήματος θά κατασκευαστεί σύστημα γειώσεως.

Οί άγωγοί γειώσεως θά είναι ένσωματωμένοι μέ τούς άγωγούς τού κυκλώματος έντός 

καλωδίου.

Ή  όλη διαμόρφωση τοΰ συστήματος γειώσεως θά είναι τέτοια ώστε -ή 

άντίσταση γειώσεως νά μήν είναι άνώτερη των 2 Ω.

Άρθρο 10ο : Γενικές άπαιτήσεις_ήλεκτρομηχανολονικοΰ_έζοπλισμοϋ_των_έγκαταστάσεων

"Ολα τά μηχανήματα, μηχανισμοί, συσκευές, έξαρτήματα καί ύλικά πού θά 

προμηθεύσει ό άνάδοχος πρέπει νά είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, διεθνούς 

τυποποιήσεως καί ασφαλούς λειτουργίας.

"Ολες οί όμοειδεις μονάδες πρέπει να εινοπ^τσυ~ιοιου εργοστάσιου κατα-
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σκεής καί. δλα τά όμοειδή έξαρτήματα όμοιων μονάδων θά είναι έναλλακτά μεταξύ 

τους.

"Ολα τά μηχανήματα, συσκευές, ύλικά, όργανα καί έξαρτήματα θά παρα- 

δοθοΰν τελείως έγκατεστημένα καί σέ κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

"Ολα τά μεταλλικά μέρη των ειδών πού θά προμηθεύσει ό άνάδοχος θά 

έχουν ύποστεΐ στά έργοστάσιο ή θά ύποστοϋν έπί τόπου τήν κατάλληλη, άνάλογα 

μέ τή χρήση τους προεπεξεργασία καί βαφή.

"Ολα τά κινούμενα πρέπει νά είναι προστατευμένα μέ κιγκλιδώματα.

"Ολα τά κινούμενα μέρη τής έγκαταστάσεως θά λειτουργούν καί σταματούν 

όμαλά χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις.

Τά σημεία λιπάνσεως θά είναι προσιτά καί εύκολα έπισκέψιμα.

"Ολοι οί προβλεπόμενοι ήλεκτροκινητήρες θά είναι κατάλληλοι γιά τάση 

220/380 V, 50 περιόδων.

"Αρθρο 11ο : Γενικές άπαιτήσεις ύλικων_καί_τρόπου_κατασκευής_"Εργων_Πολιτικοΰ
Μηχανικού

Ή  κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού θά γίνει μέ τά ύλικά καί 

τόν τρόπο πού καθορίζονται στά άρθρα συμβατικών όρων καί τά άρθρα τιμών τού 
ίσχύοντος ’Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών ’Εργασιών(ΑΤΟΕ), τά άντίστοιχα 

μέ τό κάθε είδος έργασίας.

"Οπου δεν ύπάρχουν τέτοια θά ισχύουν οί Κανονισμοί, ’Εγκύκλιοι καί 

Προδιαγραφές τού 'Ελληνικού Δημοσίου πού αφορούν τό ύπόψρ άντικείμενο. Τέλος 

οί έργασίες πρέπει νά έκτελοΰνται σύμφωνα μέ τούς γενικούς κανόνες τής τέχνης 

καί τις όδηνίες τής Έπιβλέπουσας 'Υπηρεσίας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλα τά δομικά έργα πού έρχονται σέ έπαφή 

μέ τά λύματα(δεξαμενές, τάφροι κ.λ.π.) θά στεγανωθοΰν ώστε νά άποφευχθοΰν διαρ

ροές πρός τόν ύπόγειο όρίζοντα. Άναφέρεται ένδεικτικά άλλά όχι περιοριστικά, 

σάν τρόπος στεγανώσεως, ή στεγάνωση τών έργων άπό σκυρόδεμα μέ ισχυρή τσιμεντοκονία.

Ή  συντάξασα

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

ΔΙΠΛ. .ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ MHXANfigg

Σητεία, ’Ιούλιος 1981 

Ό  μελετητής

Γ.ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣ10ΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΟΣ

ΕΡΓΟ: ’ΑποχέτευσηΝεοπόλεως Λααιθίαυ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ·.’Εγκατάσταση καθαρισμού

λυμάτων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

AI[ENI!^I_QPOI JIMOAOHOY

1. "Ολα τά υλικά πού θά άπαιτηθοΰν θεωρούνται έγχώριας προελεύσεως, έκτός 

άν γράφεται άλλιώς..

2. "Ολες οί τιμές μονάδας τού τιμολογίου αυτού άναψέρονται σέ μονάδες

έργασίας τελειωμένης καί περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη γιά τήν πλήρη έκτέλεση των 

έργασιών τού ύπόψη έργου, σύμφωνα μέ τούς δρους τού τιμολογίου αυτού καί των

άλλων τευχών δημοπρατήσεως, έστω καί άν δέν καθορίζεται ρητά, άλλά είναι άπα-

ραίτητη νιά τήν πλήρη έκτέλεση των έργασιών.

Στις ένλόγω τιμές περιλαμβάνονται όπωσδήποτε καί τά παρακάτω:

2.1. Ή  άξια δλων τών άπαιτούμενων ύλικών έπί τόπου τού έργου καί έτοιμων 

γιά χρήση, πού είναι άπαραίτητα γιά τήν πλήρη καί έντεχνη έκτέλεση τού έργου 

σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής τέχνης καί τούς δρους τής έργολαβίας, έστω καί άν 

δέν καθορίζονται ρητά στό τιμολόγιο.

2.2. Ή  δαπάνη γιά φθορά καί απομείωση τών ύλικών.

2.3. Ή  δαπάνη γιά τήν προσέγγιση τών ύλικών μέχρι τά σημεία πού θά χρη

σιμοποιηθούν.

2.4. Οί δαπάνες γιά τήν καταβολή τών ήμερομισθίων καί τών συναφών εισφορών 

καί έπιβαρύνσεων(ΙΚΑ,ΤΕΑΕΔΕ, κ.λ.π.) πού άφοροΰν τήν έκτέλεση δλων τών κύριων 

καί βοηθητικών έργασιών γιά τήν πλήρη καί έντεχνη έκτέλεση τών έργων.

2.5. Ή  δαπάνη γιά τή μόρφωση ή διάνοιξη αύλάκων, όπών, φωλεών.διόδου, 

έντοιχισμοΰ σωληνώσεων η άγωγών ή έξαρτημάτων τών κάθε είδους έγκαταστάσεων 

στούς τοίχους, όροφές, πατώματα σέ δποιοδήποτε υλικό καί όποιουδήποτε πάχους, 

σύμφωνα μέ τις σχετικές μελέτες καθώς καί ή δαπάνη γιά τήν άποκατάσεασή τους.

2.6. Οί δαπάνες λειτουργίας τών μηχανημάτων ποίι άπαιτοϋνται γιά τήν έκ~

1 0 a 0 U ij Κάθε έ μ γ ίΛ ΐ ι  ία ν ,  , ήιΰί- μ  tuCmUi/ ι,ΰ , m u j u l i j u  M t i  λ  ι. itu ν ι. u m j  , έ ι ι  L β α ρ ύ  vue. CL, Α ύ γ ιυ
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ήμεραργκών άπό δποιαδήποτε αίτια, έπιβαρύνσεις γιά έπισκευές και συντηρήσεις, 

δαπάνες έγκαταστάσεως καί ασφάλιστρα, καθώς καί ή άπόσβεσή τους.

3. Δέν περιέχεται στίς τιμές μονάδας τοϋ τιμολογίου αύτοϋ τό ποσοστό

γενικών έξόδων, έργολαβικοϋ όφέλους, γιά φόρους, τέλη, δασμούς καί εισφορές ύπέρ 

τοΰ δημοσίου ή τρίτων καθώς καί γιά όφελος αύτοϋ.

Έν προκειμένω καθορίζεται σέ δεκαοκτώ στά έκατό (18%) καί καταβάλλεται 

στόν άνάδοχο έπί τής άξίας δλων των έργασιών, πού έξάγεται μέ βάση τις τιμές 

μονάδας τοϋ τιμολογίου(όπως φαίνεται στόν προϋπολογισμό) καί των τυχόν τιμών 

μονάδας νέων έργασιών πού θά κανονιστούν.
·*>·.!· ,'t

Αύτό καταβάλλεται γιά γενικά καί έπισφαλή έξοδα τοΰ άναδόχου καί τοΰ 

κάθε είδους προσωπικοϋ του, ήτοι μισθούς, άποζημιώσεις, έξοδα κινησεως, ύδρεύ- 

σεως, θερμάνσεως, φωτισμού, ιατρικής περιθάλψεως, ένοικίων, έξοδα έκδόσεως ή 

άνανεώσεως τών άπαιτουμένων άδειών, έξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως 

καί συνάψεως τής συμβάσεως τοΰ έργου, γιά φόρους, τέλη, δασμούς καί εισφορές 

ύπέρ τοΰ δημοσίου ή τρίτων καί άλλες έπιβαρύνσεις όποιασδήποτε φύσεως, γιά 

έξοδα έγγυήσεων καί τόκους καθώς καί γιά έξοδα κινησεως κεφαλαίων, έξοδα άπο- 

θηκεύσεως καί διαφυλάξεως τών ύλικών κάθε είδους καί προελεύσεως, έξοδα χαρά

ξεων καί καταμετρήσεων, έπιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, έντολών πληρωμής στά άπαι- 

τούμενα άντίτυπα, τών έργαστηριακών έλέγχων τών ύλικών καί έργασιών, έκπονήσεως 

προγράμματος κατασκευής τοΰ έργου, ή δαπάνη έκτελέσεως τών δοκιμών τών έγκατα- 

στάσεων, έξοδα φωτογραφήσεων τοϋ έργου, έξοδα καθαρισμού τοΰ έργοταξίου, έξοδα 

τοποθετήσεως καί διαλύσεως καί άποκομιδής προστατευτικών κατασκευών καί περι

φραγμάτων πού ένδεχόμενα θά διαταχθοϋν άπό τις άρμόδιες άρχές έξοδα άσφαλίσεως 

ή άποζημιώσεως ότυχημάτων τοΰ άναδόχου, τοΰ προσωπικού του ή τρίτων, έξοδα προ

μήθειας, είσκομίσεως, φθοράς καί άποκομίσεως έργαλείων καί μηχανημάτων καί τέλος 

γιά όφελος τοϋ άναδόχου καί γιά κάθε άλλη δαπάνη τοΰ άναδόχου, πού δέν περιέχεται 
σύμφωνα μέ τό έδάφιο 2 στις τιμές μονάδας 'τών έργασιών τοΰ τιμολογίου., έξοδα 

έγκαταστάσεως γραφείου έργοταξίου κ.λ.π. σημάτων γιά άποφυγή τροχαίων άτυχη- 

μάτων καί ένδεικτικών πινακίδων τοϋ έργου, καθώς καί γιά τά έξοδα τής έορτα- 

στικής έξέδρας τών έπισήμων, γιά ,τήν κατάθεση θεμελίου λίθου καί τά έγκαίνια.

Επίσης δέν περιέχεται στίς τιμές τοϋ τιμολογίου αύτοϋ ή άναθεώρηση 

τών τιμών τής συμβατικής άξίας έκτελέσεως τού έργου πού προκύπτει μέ βάση 

τις κείμενες διατάξεις.
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Β Έ1ΜΕΣ_ΕΦΑΡΜ0ΓΗΣ_ (χωρίς ποσοοιό γενικών εξόδων καί έργολαβικοϋ όφέλους)

1^_ΕΡΓΑΠΟΛΙΤΙΚ0Υ_ΜΗΧΑΝΙΚ0Υ

'Αρθρο_1ο_

Κατασκευή δομικού μέρους τής έγκαταστάσεως καθαρισμού καί διαθέσεως 

Α'φάσεως ιών λυμάτων τής Νεαπόλεως Δασιθίου, σύμφωνα μέ την τεχνική μελέτη 

τής προσφοράς καί τούς όρους τών τευχών δημοπρατήσεως, δηλαδή κατασκευή τών 

έργων εισόδου, μιάς φάσεως έργων βιολογικού καθαρισμού(από δύο τελικά προβλε- 

πόμενες) τής έγκαταστάσεως χλωριώσεως, μαζί μέ τό σχετικό οίκημα,τού έργου 

διαθέσεως τών έπεζεργασμένων λυμάτων, τεσσάρων κλινών ξηράνσεως ίλύος(άπό 

όκτώ τελικά προβλεπόμενες) καί ένός οικήματος έλέγχου, καθώς καί τών έργων 

διαμορφώσεως χώρου καί τών άπαιτούμενων σωληνώσεων.

Στήν τιμή περιλαμβάνονται έπίσης καί δλες οί άπαιτούμενες κατασκευές 

γιά τήν έδραση τού ήλεκτρομηχανολογικοΰ έξοπλισμοΰ (1 τεμ).

ΔΡΑΧΜΕΣ: Πέντε έκατομμύρια έπτακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες, διακόσιες 

σαράντα(5.736.240).

I1^_ΗΛΕΚΤΡ0ΜΗΧΑΝ0Λ0ΓΙΚ0Σ_ΕΞ0ΠΛΙΣΜ0Σ

”Αρθρο_2θ_

Προμήθεια, μεταφορά καί έγκατάσταση ήλεκτρομηχανολογικοΰ έξοπλισμοΰ 

τής έγκαταστάσεως πού περιγράφεται συνοπτικά στό άρθρο 1 καί στά τεύχη δημο

πρατήσεως σύμφωνα μέττήν τεχνική μελέτη τής προσφοράς.

Στήν τιμή συμπεριλαμβάνονται καί οί δασμοί εισαγωγής καθώς καί οί 

δαπάνες γιά τήν προμήθεια συσκευών έλέγχου, άνταλλακτικών τών μηχανημάτων κατά 

τή διάρκεια τού χρόνου έγγυήσεως, ή δοκιμαστική λειτουργία τής έγκαταστάσεως, 

καί ή έκπαίδευση τού άπαραίτητου προσωπικού τού έργοδότη γιά τή λειτουργία 

τής έγκαταστάσεως. Έπίσης συμπεριλαμβάνονται ή έσωτερική υδραυλική καί ήλεκ- 

τρική έγκατάσταση καί οί παρεχετεύσεις ρεύματος, νερού καί τηλεφώνου άπό άπό- 

σταση 70 μ.(1 τεμ.)
2.1. Γιά τό τμήμα έγχώριας προελέύσεως

ΔΡΑΧΜΕΣ : Τρία έκατομμύρια, έκατόν ένενήντα χιλιάδες (3.190.000)

2.2. Γιά τό τμήμα προελεύσεως έξωτερικοΰ

ΔΡΑΧΜΕΣ :Ένα έκατομμύριο,ένιακόσιες χιλιάδες (1.900.000)

Σύνολο (2.1.) + (2.2.)

ΔΡΑΧΜΕΣ : Πέντε έκατομμύρια, ένενήντα χιλιάδες (5.090.000)
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ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ό  μελετητής

Γ.ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣ10ΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΕΡΓΟ: ’Αποχέτευση Νεαπόλεως ΛαοιΟιου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Εγκατάσταση καθαρισμού

λυμάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ■

Α.Τ. Είδος ’Εργασίας ’Αναλογία Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη
γιά άν/ση Μονάδας

Ι^Ρ[Α^ΟΛΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ_

1. Κατασκευή δομικού μέ- 20%-ΑΤΟΕ 3214 

ρους τής έγκαταστάσεως 20%-ΑΤΟΕ 3816 

καθαρισμού λυμάτων 10%-ΑΤ0Ε 3871

Νεαιόλεως 10%-ΑΤ0Ε 7337

10%-ΑΤ0Ε 4623 

10%-ΥΔΡ 6053 

10%-ΥΔΡ 6711.6
10%-ΑΤΕ0 3111 τεμ 1 5.736.240 5.736.240

ΙΙ*ϋ^ΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ[ΙΚΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2 Προμήθεια, μεταφορά 80%-ΗΛΜ 21 

καί έγκατάσταση τού 10%-ΗΛΜ 5

ήλεκτρομπχανολογικοΰ 10%-ΗΛΜ 47

έζοπλισμού τής έγκατα- 

στάσεως καθαρισμού 

λυμάτων Νεαπόλεως

2.1, ’Εγχώριας προελεύσεως τεμ,: 1 3,190.000 3.190.000

2.2, Προελεύσεως έξωτερικοΰ τεμ 1 1.900.000 __]^900Λ000

"Αθροισμα Σσ 10.826.240

ΓΕ & 0Ε 18%  1J48J23

"Αθροισμα ΣΣ 12.774.963



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΕΡΓΟ: ’ΑποχέτευσηΝεαπόλεως Λασιθίου

ΕΡΓΟΛΑΒJ.̂ - ’Εγκατάσταση καθαρισμού

λυμάτων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

των κοινοπρακτούντων έργολάβων
1) ....................................................... κατόχου πτυχίου

....................................... ....., τάξεως γιά έργα Οίκοδομικά,

έδρα ..........................  όδός ....................................

τηλ.......................

2) ...................................................... κατόχου πτυχίου
............................ ................. τάξεως γιά έργα Ήλεκτρομηχανο-

λογικά , έδρα ....................... όδός ...................................

τηλ.......................

Α1[ΕΝΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ΤΙΜΟΑΟΓΙΟΥ

1. "Ολα τά ύλικά πού θά άπαιτηθοϋν θεωρούνται έγχώριας προελεύσεως, έκτός 

άν γράφεται άλλιώς.

2. "Ολες οί τιμές μονάδας τού τιμολογίου αυτού άναφέρονται σέ μονάδες

έργασίας τελειωμένης καί περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη γιά τήν πλήρη έκτέλεση των 

έργασιών τού ύπόψη έργου, σύμφωνα μέ τούς όρους τού τιμολογίου αυτού καί των
άλλων τευχών δημοπρατήσεως, έστω καί άν δέν καθορίζεται ρητά, άλλά είναι άπα-

ραίτητη γιά τήν πλήρη έκτέλεση των έργασιών.

Στίς ένλόγω τιμές περιλαμβάνονται όπωσδήποτε καί τά παρακάτω:

2.1. Ή  άξία δλων τών άπαιτούμενων ύλικών έπί τόπου τού έργου καί έτοιμων 

γιά χρήση, πού είναι άπαραίτητα γιά τήν πλήρη καί έντεχνη έκτέλεση τού έργου 

σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής τέχνης καί τούς όρους τής έργολαβίας, έστω καί-άν 

δέν καθορίζονται ρητά στό τιμολόγιο.

2.2. Ή  δαπάνη γιά φθορά καί άπομείωση τών ύλικών.

2.3. Ή  δαπάνη γιά τήν προσέγγιση τών ύλικών μέχρι τά σημεία πού θά χρη

σιμοποιηθούν.
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2.4. Οι δαπάνες γιά τήν καταβολή των ημερομισθίων καί των συναφών εισφορών 

καί έπιβαρύνσεων(ΙΚΑ,ΤΕΑΕΔΕ, κ.λ.π.) πού άφοροϋν τήν έκτέλεση δλων τών κύριων 

καί βοηθητικών έργασιών γιά τήν πλήρη καί έντεχνη έκτέλεση τών έργων.

2.5. Ή  δαπάνη γιά τή μόρφωση ή διάνοιξη αύλάκων, όπών, φωλεών διόδου, 

έντοιχισμοϋ σωληνώσεων ή άγωγών ή έξαρτημάτων τών κάθε είδους έγκαταστάσεων 

στους τοίχους, όροφός, πατώματα σέ όποιοδήποτε ύλικό.καί όποιουδήποτε πάχους, 

σύμφωνα μέ τίς σχετικές μελέτες καθώς καί ή δαπάνη γιά τήν αποκατάστασή τους.

2.6. Οί δαπάνες λειτουργίας τών μηχανημάτων πού άπαιτοΰνται γιά τήν έκ

τέλεση κάθε έργασίας, ήτοι μισθώματα, καύσιμα καί λιπαντικά, έπιβαρύνσεις λόγω 

ήμεραργιών άπό όποιαδήποτε αίτια, έπιβαρύνσεις γιά έπισκευές καί συντηρήσεις, 

δαπάνες έγκαταστάσεως καί άσφάλιστρα, καθώς καί ή άπόσβεσή τους.

3. Δέν περιέχεται στίς τιμές μονάδας τού τιμολογίου αυτού τό ποσοστό

γενικών έξόδων, έργολαβικοΰ όφέλους, γιά φόρους, τέλη, δασμούς καί εισφορές ύπέρ 

τού δημοσίου ή τρίτων καθώς καί γιά όφελος αυτού.

Έ ν  προκειμένω καθορίζεται σέ δεκαοκτώ στά έκατό (18%) καί καταβάλλεται 

στόν άνάδοχο έπί τής άξίας δλων τών έργασιών, πού έξάγεται μέ βάση τίς τιμές 

μονάδας τού τιμολογίου(όπως φαίνεται στόν προϋπολογισμό) καί τών τυχόν τιμών 

μονάδας νέων έργασιών πού θά κανονιστούν.

Αύτό καταβάλλεται γιά γενικά καί έπισφαλή έξοδα τού άναδόχου καί τού 

κάθε είδους προσωπικού του, ήτοι μισθούς, άποζημιώσεις, έξοδα κινήσεως, ύδρεύ- 

σεως, θερμάνσεως, φωτισμού, ιατρικής περιθάλψεως, ένοικίων, έξοδα έκδόσεως ή 

άνανεώσεως τών άπαιτουμένων άδειών, έξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως 

καί συνάφεως τής συμβάσεως τού έργου, γιά φόρους, τέλη, δασμούς καί εισφορές 

ύπέρ τού δημοσίου ή τρίτων καί άλλες έπιβαρύνσεις όποιασδήποτε φύσεως, γίά 

έξοδα έγγυήσεων καί τόκους καθώς καί γιά έξοδα κινήσεως κεφαλαίων, έξοδα άπο- 

θηκεύσεως καί διαφυλάξεως τών ύλικών κάθε είδους καί προελεύσεως, έξοδα χαρά

ξεων καί καταμετρήσεων, έπιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, έντολών πληρωμής στά άπαι- 

τούμενα άντίτυπα, τών έργαστηριακών έλέγχων τών ύλικών καί έργασιών, έκπονήσεως 

προγράμματος κατασκευής τού έργου, ή δαπάνη έκτελέσεως τών δοκιμών τών έγκατα

στάσεων, έξοδα φωτογραφήσεων τού έργου, έξοδα καθαρισμού τού έργοταξίου, έξοδα 

τοποθετήσεως καί διαλύσεως καί αποκομιδής προστατευτικών κατασκευών καί περι

φραγμάτων πού ένδεχόμενα θά διαταχθοϋν άπό τίς άρμόδιες άρχές έξοδα άσφαλίσεως 

ή άποζημιώσεως ατυχημάτων τού άναδόχου, τού προσωπικού του ή τρίτων, έξοδα προ- 

μηθείας, είσκομίσεως, φθοράς καί άποκομίσεως έργαλείων καί μηχανημάτων καί τέλος
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σύμφωνα μέ τό έδάφιο 2 στις τιμές μονάδας των έργασιών τού τιμολογίου, έξοδα 

έγκαταστάσεως γραφείου έργοταξίου κ.λ.π. σημάτων γιά άποφυγή τροχαίων άτυχη- 

μάτων καί ένδεικτικών πινακίδων του έργου, καθώς καί γιά τά έξοδα τής έορτα- 

στικής έξέδρας των έπισήμων, γίά τήν κατάθεση θεμελίου λίθου καί τά έγκαίνια.

’Επίσης δέν περιέχεται στίς τιμές τού τιμολογίου αύτοϋ ή άναθεώρηση 

των τιμών τής συμβατικής άξίας έκτελέσεως τοΰ έργου πού προκύπτει μέ βάση 

τίς κείμενες διατάξεις.

Β'ΤΙΜΕΣ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ (χωρίς ποσοστό γενικών έξόδων καί έργολαβικοΰ όφέλους)

Ι^__ΕΡ[Α_ΠΟΛΙΤΙΚ0Υ_ΜΗΧΑΝΙΚ0Υ

'Αρθρο_1ο_

Κατασκευή δομικού μέρους τής έγκαταστάσεως καθαρισμού καί διαθέσεως 

Α'φάσεως τών λυμάτων τής Νεαπόλεως Αασιθίου, σύμφωνα μέ τήν τεχνική μελέτη 

τής προσφοράς καί τούς δρους τών τευχών δημοπρατήσεως, δηλαδή κατασκευή τών 

έργων εισόδου, μιάς φάσεως έργων βιολογικού καθαρισμού(άπό δύο τελικά προβλε- 

πόμενες) τής έγκαταστάσεως χλωριώσεως, μαζί μέ τό σχετικό οίκημα,τοΰ έργου 

διαθέσεως τών έπεξεργασμένων λυμάτων, τεσσάρων κλινών ξηράνσεως ίλύος(άπό 

οκτώ τελικά προβλεπόμενες) καί ένός οικήματος έλέγχου, καθώς καί τών έργων 

διαμορφώσεως χώρου καί τών άπαιτούμενων σωληνώσεων.

Στήν τιμή περιλαμβάνονται έπίσης καί δλες οί άπαιτούμενες κατασκευές 

γιά τήν έδραση τοΰ ήλεκτρομηχανολογικοΰ έξοπλισμοΰ (1 τεμ).

ΔΡΑΧΜΕΣ: .

ΙΙ^__Η^ΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ[ΙΚΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

'Αρθρο_2ο_

Προμήθεια, μεταφορά καί έγκατάσταση ήλεκτρομηχανολογικοΰ έξοπλισμοΰ 

τής έγκαταστάσεως πού περιγράφεται συνοπτικά στό άρθρο 1 καί στά τεύχη δημο

πρατήσεως σύμφωνα μέ τήν τεχνική μελέτη τής προσφοράς.

Στήν τιμή συμπεριλαμβάνονται καί οί δασμοί εισαγωγής καθώς καί οί 

δαπάνες, γιά τήν προμήθεια συσκευών έλέγχου, άνταλλακτικών τών μηχανημάτων κατά 

τή διάρκεια τοΰ χρόνου έγγυήσεως, ή δοκιμαστική λειτουργία τής έγκαταστάσεως, 

καί ή έκπαίδευση τοΰ άπαραίτητου προσωπικού τοΰ έργοδότη γιά τή λειτουργία 
τής έγκαταστάσεως. ’Επίσης συμπεριλαμβάνονται ή έσωτερική ύδραυλική καί ήλεκ- 

τρική έγκατάσταση καί οί παροχετεύσεις ρεύματος, νερού καί τηλεφώνου άπό άπό- 

utuun /υ μ. (1 ιεμ.) — ------ ------------
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2.1. Γιά τό τμήμα έγχώριας προελέύσεως 

ΔΡΑΧΜΕΣ :

2.2. Γιά τό τμήμα προελεύσεως όξωτερι,κοΰ 

ΔΡΑΧΜΕΣ :

Σύνολο (2.1.) + (2.2.)
ΔΡΑΧΜΕΣ :

Νεάπολη,

Οί προσφέροντες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙθΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΕΡΓΟ: ’Αποχέτευση Νεαπόλεως Λασιθίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ’Εγκατάσταση καθαρισμού
λυμάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

των κοινοπρακτούντων έργολάβων:
1) .................................. ................., κατόχου πτυχίου

τάξεως γιά έργα Οικοδομικά, έδρα .................... . όδός ..........

................. τηλ.......................

2) ..................................................... κατόχου πτυχίου

τάξεως γιά έργα Ήλεκτρομηχανολογικά, έδρα .................  όδός ....

................  , τηλ...................

Α.Τ. Είδος ’Εργασίας ’Αναλογία Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη
γιά άν/ση Μονάδας

1^εΡΓΑ_Π0ΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΧΚ0Υ_

1. Κατασκευή δομικού μέ- 20%-ΑΤ0Ε 3214

ρους τής έγκαταστάσεως 20%-ΑΤ0Ε 3816

καθαρισμού λυμάτων 10%-ΑΤΟΕ 3871

Νεαιόλεως 10%-ΑΤ0Ε 7337

10%-ΑΤ0Ε 4623 

10%-ΥΔΡ 6053 

10%-ΥΔΡ 6711.6 
10%-ΑΤΕΟ 3111 τεμ

ΙΙ^ϋ^ΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2 Προμήθεια, μεταφορά 80%-ΗΛΜ 21

καί έγκατάσταση τού 10%-ΗΛΜ 5

ήλεκτρομηχανολογικού 10%-ΗΛΜ 47

έξοπλισμοΰ τής έγκατα

στάσεως καθαρισμού 

λυμάτων Νεαπόλεως

2.1, ’Εγχώριας προελείισεως τεμ

2.2. Προελείισεως έξωτερικοΰ τεμ

1

1

1

Άθροισμα Σσ



’Από μεταφορά (“Αθροισμα Σσ)
ΓΕ & ΟΕ 18%

"Αθροισμα ΣΣ

’Απρόβλεπτα ___ 1^225^037

Σύνολο δαπάνης

Νεάπολη, 198;

Ό  προσφέρων


