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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ: ΓΔΚΑΣΗ
ΔΡΓΟ: σνηήρηζη και επιζκεσή δικηύοσ
ύδρεσζης (παζίμαηα αγωγού ύδρεσζης)
Γήμοσ Γεζκάηης

ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ην έξγν «πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχνπ
χδξεπζεο (παζίκαηα αγσγνχ χδξεπζεο) Γήκνπ Γεζθάηεο ».
ηηο επεκβάζεηο - επηζθεπέο ζην δίθηπν χδξεπζεο, δελ είλαη αλαγθαίνο ν
πξνζδηνξηζκφο επαθξηβψο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ ζηα νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο, θαζφζνλ ηνχην δχλαηαη λα αμηνινγεζεί θαη λα ππνδεηρζεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επέκβαζεο - επηζθεπήο (παζίκαηα
αγσγνχ θαη παξνρψλ ζε κε πξνβιέςηκν ρξφλν, επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνρεπκέλσλ
ζεκείσλ, αλάινγα κε ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ, ηελ ηπρφλ πξνηεξαηφηεηα πνπ
επηβάιιεηαη λα δνζεί έλαληη άιισλ, ηε ζεκαζία απηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ηνπηθψλ ή επξχηεξσλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θιπ.) Δπνκέλσο, ζηελ
πεξίπησζε απηή, επηηξεπηφο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά
ζηηο πνζφηεηεο ησλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζην δίθηπν χδξεπζεο θαη
νδηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζην κέηξν βεβαίσο πνπ απφ
ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο δελ πξνθχπηεη φηη ε αθξηβήο γλψζε ηνπ ρψξνπ
θαηαζθεπήο θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηήλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
ππνβνιή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξαδεθηήο θαη νξηζκέλεο πξνζθνξάο.
Θα γίλνπλ εξγαζίεο επηζθεπήο ζε ζπαζίκαηα ζην θεληξηθφ δίθηπν χδξεπζεο θαη
παξνρψλ, εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο C16/20.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Λόγω ηηρ ιδιαιηεπόηηηαρ ηος έπγος, ο ανάδοσορ ηος έπγος
ςποσπεούηαι ζηην αςθημεπόν αποκαηάζηαζη ηων βλαβών ηος δικηύος
ύδπεςζηρ και ζηην ςπόδειξη ςδπαςλικού πος να είναι ςπεύθςνορ για
ηο κλείζιμο και άνοιγμα ηος δικηύος.
ΣΚΟΠΟΣ
θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε γξήγνξε απνθαηάζηαζε ησλ ζπαζκέλσλ
θεληξηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο, ησλ παξνρψλ απφ ην θεληξηθφ δίθηπν έσο ηνλ κεηξεηή
πδξνιεςίαο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ χδξεπζεο θαη ησλ θξεαηίσλ
νκβξίσλ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη απφδνζε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ησλ
δξφκσλ πνπ έπαζαλ δεκηέο απφ ηα ζπαζίκαηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. απφ αθξαίεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηκήκαηα δξφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ έληνλα ζεκάδηα θζνξάο.

Σν θεληξηθφ δίθηπν χδξεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη
ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ κε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ
παξνπζηάδνληα ζην δίθηπν (Ύδξεπζεο - νδηθφ δίθηπν).
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σν πθηζηάκελν δίθηπν παξνπζηάδεη ζπλερφκελεο βιάβεο κε απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ πδξνδφηεζε ηεο πεξηνρήο.
Θα γίλνπλ εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, ήηνη επηζθεπή ζε
ζπαζίκαηα παξνρψλ απφ ην θεληξηθφ δίθηπν έσο ηνλ κεηξεηή πδξνιεςίαο, επηζθεπή
θεληξηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο, αληηθαηάζηαζε ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ χδξεπζεο,
επηζθεπή θξεαηίσλ νκβξίσλ, απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο.
Ιδηαίηεξα αθνξά αληηθαηάζηαζε παιηψλ παξνρψλ πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ είλαη
απφ ζηδεξνζσιήλεο ζε θαθή θαηάζηαζε θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαξξνέο,
εκθξάμεηο, θαθή πνηφηεηα λεξνχ θηι. θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ είλαη νη θάησζη:
α) Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα
νπνηνπδήπνηε πάρνπο κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο
έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ
νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
β) Καζαίξεζε αζθαιηνηάπεηα θαη αφπινπ ζθπξνδέκαηνο,
γ) Πξνζεθηηθή εθζθαθή ηάθξσλ κε κεράλεκα ή κε εξγαηηθά ρέξηα γηα ηελ
αλεχξεζε ησλ ζσιελψζεσλ,.
δ)
Αληηθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ λέσλ παξνρψλ κε ηα θεληξηθά δίθηπα θαη κε
ηα πδξφκεηξα ησλ θαηαλαισηψλ κε πιαζηηθφ ζσιήλα πνιπεζπιελίνπ 16 αηκ.
ε) Δπηζθεπή θ. αγσγψλ κε ηα αληίζηνηρα είδε ζσιήλα PVC ζε δηάκεηξν θαη ζε
αηκφζθαηξεο.
ζη) Μεηαθνξά φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νξηζηηθή απφζεζε ζε ρψξνπο
θαζνξηδφκελνπο απφ ηελ Τπεξεζία.
δ) Δπίρσζε ηεο ηάθξνπ κε άκκν πνηακνχ θαη ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3 Α)
ηεο Π.Σ.Π. Ο-150 ζε ζηξψζεηο πάρνπο κέρξη 25 cm κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε δνλεηηθψλ
αιιά φρη επηβιαβψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζσιήλσλ ή άιισλ εηδηθψλ ζπκππθλσηψλ.
ε) Απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ φπνπ ρξεηάδεηαη.
Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο C16/20 ζε κία ζηξψζε πάρνπο 15cm.
ζ)
Δξγαζίεο επηζθεπήο ππαξρφλησλ θξεαηίσλ νκβξίσλ ηα νπνία έρνπλ
ππνζηεί θζνξέο θαη ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Θα γίλεη επίζηξσζε αλάληη θαη
θαηάληη ηνπ θξεαηίνπ κε γξαληηηθνχο θπβφιηζνπο ζε 2,40κ αληίζηνηρα γηα κείσζε
ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ.
ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα
ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ είλαη εγθξηκέλα κε ηνλ θαλνληζκφ πεξηγξαθηθψλ
ηηκνινγίσλ φπσο εθαξκφδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α/8-8-2016),
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ
ΔΡΓΩΝ, Αξ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466/19-05-2017 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 1746 /19-05-2017
ηεχρνο δεχηεξν), ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηην ΣΕΥΝΙΚΗ
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (Σ..Τ) για Τδπαςλικά - Οδοποιίαρ έπγα ηος
Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε., ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί εθηειέζεσο Γεκνηηθψλ έξγσλ θαη ηηο

έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα:
Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο:
Ο Ν. 1418/84 - «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 23 Α’/84)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηνπο Νφκνπο :
o
Ν. 2052/92 άξζξα 6 θαη 20 (Φ.Δ.Κ. Α’ 94/05-06-1992)
o
Ν. 2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (Φ.Δ.Κ. 138 Α’ /13-8-1994)
o
Ν. 2338/95 άξζξν 13 (Φ.Δ.Κ. Α’ 202/14-09-1995)
o
Ν. 2372/96 άξζξν 4 (Φ.Δ.Κ. Α’ 29/28-02-1996)
o
Ν. 2940/01 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 180/6-8-2001)
o
Ν. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. 308Α/31-12-2003)
o
Ν. 3263/2004 (Φ.Δ.Κ. 179Α/28-9-2004)
o
Ν. 3316/2005 (Φ.Δ.Κ. 42Α/22-2-2005)
o
Ν 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΓΚΚ)
o
Ν. 3481/06 (Φ.Δ.Κ. 162 Α’ 2/8/2006)
o
Ν. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Ν. 3559/2007
(ΦΔΚ Α΄ 102/14-5-07)
o
Ν. 3669/2008
o
Ν. 4013/2011
o
Ν. 4070/2012
o
Ν. 4071/2012
o
Ν. 4072/2012
o
Ν. 4156/2013
o
Ν. 4129/2013
o
Ν. 4313/2014
o
N. 4281/2014
o
Ν. 4250/2014
“ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ”
Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, επηινγή αλάδνρνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη
ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 παξάγξαθνη 6
θαη 7 ηνπ πληάγκαηνο, ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ
δεκφζησλ έξγσλ, φπσο θαηαξηίζζεθε απφ ηελ Δηδηθή Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, ε
νπνία ζπζηάζεθε, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 4 ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 124
Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ λ. 3044/2002 (ΦΔΚ 197
Α΄), κε ηελ αξηζκ. Γ17α/01/8/Φ.Ν 433/17.1.2003 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη
Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 36 Β΄) θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ17α/10/14/Φ.Ν
433/10.2.2003 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Έξγσλ (ΦΔΚ 164 Β΄).
β. Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ
κε κνξθή Α.Δ. θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην
Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θιπ. [π.δ. 82/1996 θαη Ν.3310/05 (Φ.Δ.Κ. Α 30/142-05), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ην Ν.3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄279), ΚΤΑ
αξηζκ.24014/25.11.05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1637) θαη ππνπξγηθή απφθαζε
αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1590)].

γ. Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86) θαη
o Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’ 137/24-8-93)
o
Ν. 2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (Φ.Δ.Κ. 247 Α’/95)
o
Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/05 ,
o
Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (Φ.Δ.Κ. 199 Α’ /28-09-1999),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηνπο λ. 3060/02 (Φ.Δ.Κ. 242Α/11-10-2002),
3090/2002 (Φ.Δ.Κ. 329Α/24-12-2002), 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-05) θαη 3414/05
(Φ.Δ.Κ. Α΄ 279)
δ. Σν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α’/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηα:
o
o
o
o
o

Π.Γ. 286/94, (Φ.Δ.Κ. Α’ 148/94)
Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 (Φ.Δ.Κ. Α’ 201/94)
Π.Γ. 210/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 166/97)
Π.Γ. 285/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 207/97)
Π.Γ. 218/99 (Φ.Δ.Κ. 187 Α’ /16-09-1999)
ε. Σν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α., φζνλ αθνξά ζηε
ζχληαμε ησλ κειεηψλ» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1418/84.
ζη. Σα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94
δ. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005»
ε. Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ»
ζ. Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηα
Μεηξψα κε ην λ.4070/2012 – Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο θιπ.»
η. Δγθχθιηνο 21 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/252/24-7-2012 «Γεκνζίεπζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζίαο (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106 θαη Π.Γ. 334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ
Καηαζθεπψλ»)».
ηα. Η κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ &
Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα»
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε
ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε,
εξκελεπηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί Έξγσλ
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ
εγθξίλνληαη πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ θαη ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ
έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα νξίδεηαη αλ

νη ζεζπηδφκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε ή ηζρχνπλ
πξναηξεηηθά ή ηζρχνπλ σο ειάρηζηα φξηα.
2. Γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ησλ
πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε, ηα φξγαλα απηά ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε θαη αλ
δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάζρεζε απηψλ ζε
νπνηνλδήπνηε θαη αλ αλήθνπλ. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη ηερληθνί
ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ
ζεσξνχληαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαη ππάγνληαη σο πξνο ηα ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα
απηή θαζήθνληά ηνπο ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ.
3. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ
πνπ εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζή ηνπ δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Δπηπιένλ, θαηά ησλ παξαβαηψλ επηβάιιεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ πξφζηηκν, ην
νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ θαη αλψηεξν
ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ (73.500) επξψ ζπλνιηθά θαηά
πεξίπησζε ειέγρνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε ή παξαβάζεηο θαλνληζκψλ ή
ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ δεκφζησλ
ή ηδησηηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νηθείεο ζπκβάζεηο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή
ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε κεηαθνξά, ζηε ρξήζε θαη
ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε
επεξεάδεη ή κπνξεί, αηηηνινγεκέλα, λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ ηα δνκηθά πιηθά θαη έξγα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.
334/1994 (ΦΔΚ 176 Α΄), ηδηαίηεξα ηε κεραληθή αληνρή, ηελ επζηάζεηα, ηελ ππξαζθάιεηα,
ηελ πγηεηλή, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ή ηελ αζθάιεηα ρξήζεο, ην πξφζηηκν δελ κπνξεί
λα είλαη θαηψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ γηα θαζεκία απφ ηηο
παξαβάζεηο απηέο, αλεξρφκελν ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε ειέγρνπ κέρξη ην
πξναλαθεξφκελν φξην. Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα
ηεο δηαπηζηνχκελεο παξάβαζεο. Σα πνζά απηά ηνπ πξνζηίκνπ απμάλνληαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
4. Δηδηθά θαζφζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ζηηο θπξψζεηο γηα ην ζθπξφδεκα, ζηελ πεξίπησζε
πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο
θάζε θνξά ηζρχεη πέξαλ απφ απηέο πνπ επηζχξνπλ πξφζηηκν θαηά ην ηξίην εδάθην ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηβάιινληαη θαηά εχινγε θξίζε θαη πξφζηηκα γηα θαζεκία
απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, πάληνηε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ
ζπλνιηθνχ θαηά έιεγρν πξνζηίκνπ.
5. Η έθζεζε ειέγρνπ, κε κλεία θαη ησλ ηπρφλ απφςεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ, ππνβάιιεηαη ζηνλ
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ. Ο
Πξντζηάκελνο ζεσξεί ηελ έθζεζε κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη
κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν, ν νπνίνο κπνξεί κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία
απηή ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ επ’ απηψλ. Η έθζεζε, νη ηπρφλ αληηξξήζεηο, νη επ’ απηψλ
παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζηελ
αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εηζεγείηαη ζηνλ
Τπνπξγφ.
6. Ο Τπνπξγφο απνθαίλεηαη γηα ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο, ηελ επηβνιή θαη ην
πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ. Η απφθαζε απηή απνηειεί ηίηιν βεβαίσζεο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Σν πξφζηηκν είλαη δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηεηαη θαηά

ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Απφ ην έζνδν απηφ απνδίδεηαη ζηνλ
Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ) πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη
κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηελ θνηλή απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.
Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ εθφζνλ αθνξνχλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
θνηλνπνηνχληαη ζηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
7. Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο
δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.
8. Η δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ
πνηληθή επζχλε. Γηα ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ, καδί κε ηηο ηπρφλ
αληηξξήζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ θαη ηηο επ’ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ
αξκφδην Δηζαγγειέα, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
9. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γεληθά ζε φια ηα έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ε ΣΤ ηνπ έξγνπ, ε
ΣΤ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Γ17α/01/93/ΦΝ 437/1.10.2004 Απφθαζε ηνπ Τ.Πε.Υσ.Γ.Δ., νη
νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. θαη ΤΠΔΥΩΓΔ, θαη εθαξκφδνληαη νη
αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πιηθνχ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ΤΠ.Δ. θαη ΤΠΔΥΩΓΔ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο αλαιχζεηο ηηκψλ ή ηηκνιφγηα.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 57.000,00 Εςπώ.
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία
Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα ΑΣΑ ΠΟΔ.
Γεζθάηε 19/04/2018
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