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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πληροφορίες : Ι.Καραγιώργος
Τηλέφωνο :210 6508251
e-mail : g.karagiorgos@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ:

ΑΘΗΝΑ 17-10-2017
Αρ.Πρ.: 67998/4280

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container» για την κάλυψη των
αναγκών της Διεύθυνσης Aποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις
επιτακτικές ανάγκες της Υπηρεσίας για την αδιάλειπτη μεταφορά οικίσκων καθώς εκκρεμούν αιτήματα τόσο για την
επιστροφή οικίσκων που είναι τοποθετημένοι σε ιδιωτικούς χώρους όσο και για την προσωρινή στέγαση πληγέντων
από φυσικές καταστροφές και το γεγονός ότι η διαδικασία, που απαιτείται για την επανάληψη του διαγωνισμού
ύστερα από τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14087/1026/19-07-2017 (ΑΔΑΜ :
17PROC00173895 2017-07-24) που διενεργήθηκε στις 19-07-2017, είναι χρονοβόρα, θα προβεί στην ανάθεση
Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Aποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποκοπή

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

20.000,00 €

Φ.Π.Α.
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
CPVS
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Α Ρούσσος
3. Ι. Καραγιώργος

24%
€
«Μεταφορά ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, Γ’ φάση» για την
κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Aποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,
σύμφωνα με το συνοδευτικό Παράρτημα Ι.
60100000-9
H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με το συνοδευτικό Παράρτημα ΙΙ.
ΣΑΕ 069 2012ΣΕ06900009
23 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄, στο κεντρικό πρωτόκολλο
του ΥΠ.Υ.ΜΕ., (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.: 101 91 - Παπάγου, Αθήνα)
εντός κλειστού φακέλου, που θα συνοδεύεται με επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η
οποία θα πρωτοκολλείται.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί : α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr β) στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) eprocurement.gov.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για Μεταφορά ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου
container, Γ’ φάση, από και προς τις θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία με έγγραφη ή
ηλεκτρονική εντολή, σε οποιαδήποτε περιοχή στην ελληνική επικράτεια και την τοποθέτησή τους στους
υποδεικνυόμενους χώρους, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Α.Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε 12 μήνες και αρχίζει από την
υπογραφή της σύμβασης. Η λήξη της σύμβασης επέρχεται είτε με τη λήξη της προθεσμίας, είτε με την εξάντληση του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, όποιο συμβεί νωρίτερα και πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των
υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται μετά από αίτησή του από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής,
όπως προσδιορίζεται από την προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ,
προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος, που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς με τίτλο "Μεταφορά
ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, Γ΄ φάση".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων
συμμόρφωσης.
α) Στήλη Α/Α:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής.
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία
θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής
(μέγιστο ή ελάχιστο). Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την
παρούσα προκήρυξη, με τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Η συμπλήρωση της στήλης χωρίς
σχετική παραπομπή στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε
αυτή την περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης
των ισχυρισμών του Υποψήφιου Αναδόχου.
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα
αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο υποστηρίζονται οι
σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνική Περιγραφή 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή
αναφορά, επιθυμητό είναι, να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ.
Άρθρο 3).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1

2

3

Συνθήκες της σύμβασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους το υπάρχον οδικό
δίκτυο μέσω του οποίου θα γίνει η μεταφορά. Κακές συνθήκες
βατότητας του οδικού δικτύου δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για
οποιαδήποτε οικονομική αξίωση του αναδόχου. Οι προς μεταφορά
οικίσκοι έχουν πλάτος έως 3,20μ.

ΝΑΙ

2. Σε περίπτωση οιωνδήποτε περιορισμών ή και απαγορεύσεως
χρησιμοποίησης τμημάτων του οδικού δικτύου για οποιοδήποτε λόγο
(τουριστικό, κυκλοφοριακό, κοινής ησυχίας κ.λπ.) ο ανάδοχος οφείλει
να χρησιμοποιεί άλλους δρόμους ανεξαρτήτως φύσεως και
καταστάσεως οδοστρωμάτων χωρίς να εγείρει αξιώσεις (οικονομικές,
παρατάσεως προθεσμίας κλπ.).

ΝΑΙ

3. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί κατά τη μεταφορά τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και όλες τις υπάρχουσες διατάξεις που τη διέπουν. Όμως
για τη διευκόλυνση των μεταφορών το ΥΠ.Υ.ΜΕ. αναλαμβάνει την
υποχρέωση όπως συνηγορεί για την έγκριση της μεταφοράς φορτίων
μεγαλύτερου βάρους και πλάτους των κανονισμένων, ύστερα από
σχετική έγκαιρη αίτηση του αναδόχου.

ΝΑΙ

4. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει
κάθε βλάβη σε γέφυρες και δρόμους που χρησιμοποιεί για τη
μεταφορά. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα
κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα
μεταφορικά μέσα.

ΝΑΙ

5. Με δεδομένο ότι οι οικίσκοι πιθανώς να τοποθετηθούν εντός
διαμορφωμένου οικισμού αρκετά μεγάλης πυκνότητας και σε
περίπτωση δυσπρόσιτων θέσεων, ο ανάδοχος πρέπει να εξαντλήσει
κάθε δυνατότητα για την μεταφορά τους σε συνεννόηση με την
αρμόδια Υπηρεσία για εξεύρεση λύσεων.

ΝΑΙ

Υποχρέωση για ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κ.λπ. υποχρεούται να
ανακοινώνει αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία τις διαταγές που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης
και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα
ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ.

ΝΑΙ

Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως
στην αρμόδια Υπηρεσία το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων
δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται
στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΝΑΙ

Υποχρέωση για την έκδοση των αναγκαίων αδειών

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α/Α

4

5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες
του, των κάθε είδους αδειών που προβλέπονται από τη Νομοθεσία κ.λπ. και
που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της σύμβασης. Προς τούτο ο
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά
περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία.

ΝΑΙ

β) Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον
ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για την διενέργεια των
πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΝΑΙ

γ) Όσον αφορά άδειες που η αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούται να
εκδώσει, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο ανάδοχος φέρει
αποκλειστικά τον κίνδυνο μη συνδρομής στο πρόσωπό του των
προϋποθέσεων αυτών.

ΝΑΙ

δ) Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή της κατόπιν
σχετικού αιτήματος του αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα που
του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την
έκδοση της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.

ΝΑΙ

Ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής,
νυχτερινής εργασίας- εργασίας σε αργίες και εορτές

ΝΑΙ

α) Η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις
αργίες και εορτές θα γίνεται σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την
Ελληνική Νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους
Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται
αναγκαία η υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις
αργίες και εορτές ο ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση.

ΝΑΙ

β) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον
κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση
περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση
της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

ΝΑΙ

γ) Κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να
παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την
ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσεως
κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την από κάθε
άποψη ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΝΑΙ

δ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τη ισχύουσα Νομοθεσία για
ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον
προγραμματισμό των υπηρεσιών της σύμβασης. Κατά τις ώρες κοινής
ησυχίας και τις νυχτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών
που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαμβάνονται τέτοια μέτρα, ώστε να
αποφεύγεται η ηχορύπανση.
Ασφάλιση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ι. Ασφάλιση των μεταφερόμενων οικίσκων κατά παντός κινδύνου
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΙΙ. Ασφάλιση προσωπικού:
1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά
ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του,
σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ, κλπ.).
2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό
προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που
λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις
της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ, κ.λπ.).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3) Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
ΝΑΙ
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό
προσωπικό.
4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων
βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή
φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων
θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για
τους εργαζόμενους, όσο και τους τρίτους.

ΝΑΙ

5) Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό, τα απαιτούμενα, κατά
περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία
για ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό
φωτισμό για την ασφαλή εκτέλεση των υπηρεσιών για το προσωπικό και για
κάθε τρίτο.

ΝΑΙ

6) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχος
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και
ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για
θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την
Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή,
θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

ΝΑΙ

7) Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον ανάδοχο
και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της
Προσφοράς του.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΙΙΙ. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας-Ευθύνες του αναδόχου:
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ατόμου ή μέσου
και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε
μόνος υπεύθυνος για αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα,
(από πράξεις ή παραλείψεις του), είτε από υπεργολάβους του, είτε από το
εργαζόμενο σε αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και
μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.
6

7

ΝΑΙ

Προσωπικό και μέσα

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκές προσωπικό και μέσα
για τη μεταφορά οικίσκων ταυτόχρονα από διάφορες θέσεις και προς
διάφορους προορισμούς.

ΝΑΙ

Γενικοί όροι για τη μεταφορά οικίσκων

ΝΑΙ

1. Οι οικίσκοι θα μεταφερθούν από και προς τις θέσεις που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περιοχή στην Ελληνική Επικράτεια.

ΝΑΙ

2. Η Υπηρεσία θα γνωστοποιεί με εντολές της στον ανάδοχο τους προς
μεταφορά οικίσκους, ο ρυθμός της μεταφοράς των οποίων θα ορίζεται
σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις στη μεταφορά.

ΝΑΙ

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός (5) ημερών από την έγγραφη ή
ηλεκτρονική εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας, να μεταφέρει τους
οικίσκους που του γνωστοποιεί η Υπηρεσία. Ο ανάδοχος οφείλει να
μεταφέρει τους οικίσκους ανεξάρτητα του τύπου και της θέσης που
βρίσκονται με την χρονική σειρά που του γνωστοποιούνται οι εντολές.
4. Δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο η προσωρινή εναπόθεση των οικίσκων σε
διάφορες θέσεις, αλλά θα πρέπει η εργασία κάθε μεταφοράς να
ολοκληρώνεται με την εναπόθεση στην οριστική του θέση, εκτός εάν
άλλως ορισθεί από την Υπηρεσία.
5. Πριν αρχίσουν οι εργασίες μεταφοράς θα συντάσσεται εις τετραπλούν
πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής οικίσκου το οποίο θα υπογράφεται
κατ’ αρχήν από τον ανάδοχο (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) και τον
αρμόδιο για την παράδοση του οικίσκου, ο οποίος θα κρατά το ένα
πρωτόκολλο. Στη συνέχεια, τα τρία αντίτυπα θα υπογράφονται και από
τον αρμόδιο για την παραλαβή του οικίσκου, ο οποίος θα κρατά το ένα
αντίτυπο.
6. Ο ανάδοχος, που έχει την ευθύνη μεταφοράς, κρατά τα δύο πρωτόκολλα,
τα οποία και υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση
οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του Δημοσίου Τομέα που
είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις υπηρεσίες μεταφοράς.
8 Φόρτωση ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Από το χώρο παράδοσης του κάθε οικίσκου (container) και με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές τους, θ’ ανασηκωθούν προσεκτικά είτε με γερανούς
με συρματόσχοινα, είτε με περονοφόρο όχημα (κλαρκ) και θα φορτωθούν σε
νταλίκες ανάλογες του μεγέθους του οικίσκου, όπου θα στερεώνονται
προσεκτικά, ώστε να μην υποστούν φθορές εξωτερικές ή εσωτερικές που θα
επηρεάσουν τη καταλληλότητα του οικίσκου προς χρήση
9 Μεταφορά ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container
Η μεταφορά των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων θα γίνεται με φορτηγά ή
νταλίκες κατάλληλου ωφέλιμου φορτίου και διαστάσεων αναλόγων του
μήκους και πλάτους του μεταφερόμενου οικίσκου, ώστε να τηρούνται όλοι
οι κανόνες ασφαλείας κατά τη μεταφορά των οικίσκων στα οδικά δίκτυα της
χώρας, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και γενικότερα όποιες διατάξεις
διέπουν τις οδικές μεταφορές.
Προκειμένου να μεταφερθούν οι οικίσκοι χωρίς να υποστούν βλάβες, ο
ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του την τήρηση των παρακάτω :
α. Οι σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης, να διασφαλιστούν ώστε να μην
χτυπηθούν στη πλατφόρμα της νταλίκας κατά τη μεταφορά κλπ.
β. Τα τζάμια, τα εξώφυλλα και όλες οι πόρτες να κλειστούν και να
κλειδωθούν ή να δεθούν.
γ. Να διασφαλιστούν τα φωτιστικά σώματα, ώστε να αποφευχθεί πτώση και
καταστροφή κατά τη μεταφορά.
δ. Γενικά να διασφαλιστεί κάθε στοιχείο του οικίσκου που μπορεί να
κινδυνεύσει κατά τη μεταφορά.
10 Εκφόρτωση ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container
Η εκφόρτωση των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές τους, θα εκτελείται προσεκτικά είτε με γερανούς με
συρματόσχοινα, είτε με περονοφόρο όχημα (κλαρκ), ώστε να μην υποστούν
οι οικίσκοι φθορές εξωτερικές ή εσωτερικές που θα επηρεάσουν τη
καταλληλότητα τους προς χρήση.
11 Τοποθέτηση, οριζοντίωση των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου
container

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1. Ο ανάδοχος για τους οικίσκους των 50τ.μ. πρέπει να προβεί στη
συναρμολόγηση, στεγανοποίηση (με τα ειδικά τεμάχια που βρίσκονται εντός
των οικίσκων), την ηλεκτρική σύνδεσή τους, και γενικά να εκτελέσει όποια
εργασία απαιτείται προκειμένου να είναι έτοιμοι για χρήση.

ΝΑΙ

2. Η τοποθέτηση των οικίσκων θα γίνεται εν γένει σε διαμορφωμένη επίπεδη
επιφάνεια.
Κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας οι οικίσκοι μπορεί να τοποθετούνται σε
δοκούς από σκυρόδεμα, που διατίθενται από την αρμόδια Υπηρεσία,
διαστάσεων 0,30μ*0,30μ*3,00μ. και θα οριζοντιώνονται.

ΝΑΙ

Ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός δοκών έδρασης των οικίσκων είναι :

ΝΑΙ

α) Για οικίσκους μήκους έως 8,50μ : 2 δοκοί διαστάσεων 0,30μ*0,30μ*3,00μ
β) Για οικίσκους μήκους από 8,50μ έως 13,00μ : 3 δοκοί διαστάσεων
0,30μ*0,30μ*3,00μ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
γ) Για οικίσκους των 50τ.μ. (διπλοί οικίσκοι), ο απαιτούμενος ελάχιστος
αριθμός δοκών έδρασης είναι 4 δοκοί για τον κάθε οικίσκο, δηλαδή
συνολικά, 8 δοκοί διαστάσεων 0,30μ*0,30μ*3,00μ.
Ο αριθμός των δοκών έδρασης μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν εντολής της
Υπηρεσίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες για την
οριζοντίωση των δοκών έδρασης επί του εδάφους και κατόπιν να προβεί
στην τοποθέτηση του οικίσκου πάνω στις δοκούς. Αν απαιτείται εκ νέου
οριζοντίωση του οικίσκου, πρέπει ο ανάδοχος να προβεί στις απαιτούμενες
εργασίες.
Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου
12 container, εντός των αποθηκευτικών χώρων του ΥΠ.Υ.ΜΕ. ή των χώρων
εγκατάστασης.
Για τις εσωτερικές μεταφορές των οικίσκων στην αποθήκη του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στον
Ασπρόπυργο στη θέση Γκορυτσά ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους που
χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία, ή σε καταυλισμούς που έχουν
δημιουργηθεί θ’ ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία
φορτοεκφόρτωσης.
Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τους οικίσκους στους χώρους που θα του
υποδειχθούν από την Υπηρεσία, στηρίζοντάς τους σε 6 τσιμεντόλιθους
(οικίσκοι με μήκος έως 8,5μ) ή σε 10 τσιμεντόλιθους (οικίσκοι με μήκος
πάνω από 8,5μ).
Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τον έντεχνο τρόπο μεταφοράς, ώστε να μην
προκληθούν βλάβες στον οικίσκο, ειδικότερα στα δίκτυο ύδρευσης και
αποχέτευσης.
13 Μεταφορά δοκώνέδρασης
Η μεταφορά των δοκών έδρασης (από οπλισμένο σκυρόδεμα) των οικίσκων
θα γίνεται μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας.
14 Αποσύνδεση δικτύων
Πριν την φόρτωση οποιουδήποτε οικίσκου που είναι συνδεδεμένος με
δίκτυα, θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνήσει να αποσυνδεθούν αυτά
επιμελώς ώστε να μην προκληθεί φθορά στις εγκαταστάσεις του οικίσκου.
Επίσης οφείλει ο ανάδοχος να αποξηλώσει πρόσθετες κατασκευές (π.χ.
στέγαστρα κ.ά.) που ενδεχομένως έχουν τοποθετήσει οι χρήστες του
οικίσκου και παρεμποδίζουν την άρση και τη φόρτωσή του από τον ανάδοχο
15 Αποσύνδεση κλιματιστικών μονάδων
Ο ανάδοχος οφείλει, πριν την φόρτωση των οικίσκων, να προβεί στην
αποσύνδεση των εξωτερικών μονάδων κλιματιστικού και στην ανάλογη
προστασία για τη διαφυγή των υγρών της εξωτερικής μονάδας, τις οποίες θα
τοποθετήσει εντός του οικίσκου που πρόκειται να μεταφερθεί
16 Καθάρισμα ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ο ανάδοχος οφείλει, κατόπιν σαφούς εντολής- και μόνο τότε- της αρμόδιας
Υπηρεσίας, να εκτελέσει εργασίες καθαρισμού οικίσκων.
Το εξωτερικό καθάρισμα, περιλαμβάνει το καθάρισμα εξωτερικά των
πανέλων και της οροφής, της πόρτας και των παραθύρων, με χρήση ειδικού
πλυστικού μηχανήματος και καταλλήλων καθαριστικών υγρών.
Το εσωτερικό καθάρισμα, περιλαμβάνει το καθάρισμα δαπέδων, τοίχων,
οροφής, στα δωμάτια, στη κουζίνα και στο wc, το καθάρισμα των
παραθύρων καθώς και απολύμανση των χώρων εσωτερικά του οικίσκου.
Οι εργασίες καθαρισμού, πρέπει να εκτελούνται με προσοχή, ώστε να μην
προκληθούν ζημιές στους οικίσκους (π.χ. φούσκωμα δαπέδων από το νερό,
αποχρωματισμός των πανέλων κ.ά.)
17 Πρόκληση φθορών
Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν φθορές κατά την φορτοεκφόρτωση,
μεταφορά και τοποθέτηση - οριζοντίωση των οικίσκων, το κόστος επισκευής
βαρύνει τον ανάδοχο.
Επίσης σε περίπτωση που κατά τις εργασίες αυτές προκληθεί ζημιά σε ξένη
περιουσία, ευθύνεται ο ανάδοχος, τον οποίο θα βαρύνει και το κόστος
επισκευής-αποκατάστασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών:
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει
όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και σε ειδικές περιπτώσεις να
προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να
αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ’ αυτές. Θα ασφαλίσει
επίσης την Αναθέτουσα Αρχή έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης
των ιδιοκτητών των παρακείμενων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.
18 Τελικές διατάξεις
Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι
απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως
και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε
λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία
απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των
συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι
έχει μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, το σύνολο της παρούσας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών.
Οι τιμές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες, όπως αυτές προβλέπονται στο Τιμολόγιο και την Τεχνική Περιγραφή,
του αναδόχου μη δικαιουμένου ουδεμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε
εργασίας.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του προσωπικού, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται :
1. Οι δαπάνες λειτουργίας και επισκευής των απαιτούμενων, για την εκτέλεση κάθε εργασίας, μηχανημάτων και
εργαλείων ήτοι: τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω επισκευών και
συντήρησης των μηχανημάτων και εργαλείων, οι δαπάνες μεταφοράς των μηχανημάτων επί τόπου του έργου, οι
δαπάνες εγκατάστασης και ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κ.λπ).
2. Τα έξοδα ασφάλειας, αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων, εργαλείων και κάθε ενδιάμεσης μεταφοράς
τους μέχρι της θέσης χρησιμοποιήσεώς τους.
3. Οι δαπάνες εκτελέσεως εργασιών από εργατοτεχνίτες σε όσες περιπτώσεις η εκτέλεση του έργου με μηχανήματα
είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση εργατοτεχνιτών.
4. Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς ισχύουν τα άρθρα του παρόντος τιμολογίου και αποζημιώνεται ο Ανάδοχος
βάσει της απόδειξης εισιτηρίου ναύλου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Μεταφορών και τυχόν απαιτούμενα έξοδα προς
επιβίβαση (π.χ. ζύγισμα), χωρίς επιπλέον Φ.Π.Α.
5. Σε περίπτωση διέλευσης από σταθμούς διοδίων κατά την μεταφορά οικίσκου εντός ή εκτός Αττικής,
αποζημιώνεται ο Ανάδοχος βάσει της απόδειξης του αντιτίμου διέλευσης χωρίς επιπλέον Φ.Π.Α.
6.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου,
για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν.
893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79) όπως ισχύουν.
7.Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ, σε ασφαλιστικές
εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδόματος
αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κ.λπ. του κάθε είδους προσωπικού ημεδαπού
ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
8.Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί
Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ, ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ και
τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ ή στον ΟΑΕΕ κ.λπ. όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που
απασχολείται στα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ανεξάρτητα αν δεν
υπάγεται όλη η παρεχόμενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ διατάξεις.
9.Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων,
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης της παροχής
υπηρεσιών.

10.Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού που
απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την
τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
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11.Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όσο
και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
12.Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του, από πιθανές παρεμβάσεις, που θα
προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς, από την ανάγκη εκτέλεσης της σύμβασης κατά φάσεις λόγω
των παραπάνω εμποδίων.
13.Οι δαπάνες των κάθε είδους διευθετήσεων και μέριμνας ώστε να προστατεύονται οι υπάρχουσες κατασκευές και
το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
14.Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή φθοράς
που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
15.Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ (24%).
16.Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Για τη φόρτωση ενός ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container ή τροχόσπιτου, με χρήση γερανού ή
περονοφόρου οχήματος (κλαρκ), με αποσύνδεση των δικτύων Ο.Κ.Ω. (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση,
αποχέτευση κλπ), ασφάλιση κουφωμάτων, εξαεριστήρων-απορροφητήρων, αποξήλωση στεγάστρων του οικίσκου
(επιπλέον της οροφής του οικίσκου που τυχόν φέρουν) κλπ. Η φόρτωση των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου
container ή των τροχόσπιτων μπορεί να γίνει οπουδήποτε υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
α) για τροχόσπιτο (ανεξαρτήτως μήκους)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 30,00 €
β) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εξήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 60,00 €
γ) για οικίσκο μήκους από 8,50μ έως 13,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ενενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 90,00 €

δ) για κάθε δοκό οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 0,30μx0,30μx3,00μ
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς) : 5,00 €
ΑΡΘΡΟ 2ο

Για την φόρτωση ενός ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container ή τροχόσπιτου, με χρήση γερανού ή
περονοφόρου οχήματος (κλαρκ), μεταφορά με επί επικαθήμενου οχήματος (νταλίκα) και εκφόρτωση στο χώρο
εναπόθεσης επίσης με χρήση γερανού ή περονοφόρου οχήματος (κλαρκ) καθώς και οριζοντίωση επί τσιμεντόλιθων,
όπως περιγράφεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εντός των αποθηκών Ασπροπύργου (θέση Γκορυτσά) ή
εντός άλλων χώρων αποθήκευσης που χρησιμοποιεί το ΥΠ.Υ.ΜΕ Η προμήθεια τσιμεντόλιθων βαρύνει τον ανάδοχο
του έργου.
α) για τροχόσπιτο (ανεξαρτήτως μήκους)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς) : 20,00 €
β) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 30,00 €
γ) για οικίσκο μήκους από 8,50μ έως 13,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 40,00 €
δ) για κάθε δοκό οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 0,30μx0,30μx3,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς) : 5,00 €
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για τη μεταφορά, για ένα (1) km, ενός ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container ή τροχόσπιτου από το χώρο
φόρτωσης έως το χώρο προσωρινής απόθεσης ή το χώρο τοποθέτησης και οριζοντίωσης, περιλαμβανομένων όλων
των δαπανών για ασφάλεια μεταφοράς, σταλίες κλπ, στο ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας. Δεν προσμετράται και δεν
αποζημιώνεται η δαπάνη για την επιστροφή των όποιων μηχανημάτων (γερανός, φορτηγά, κ.α.) χρησιμοποιήθηκαν
για τη μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση και οριζοντίωση του οικίσκου ή τροχόσπιτου.
α) για τροχόσπιτο (ανεξαρτήτως μήκους)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δύο ευρώ
(Αριθμητικώς) : 2,00 €
β) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δύο ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς) : 2,20 €

γ) για οικίσκο μήκους από 8,50μ έως 13,00μ
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δύο ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς) : 2,40 €

δ) για κάθε δοκό οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 0,30μx0,30μx3,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς) : 0,15 €
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για τη μεταφορά, ενός ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container ή τροχόσπιτου από το χώρο φόρτωσης έως
το χώρο προσωρινής απόθεσης ή το χώρο τοποθέτησης και οριζοντίωσης, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών για
ασφάλεια μεταφοράς, σταλίες κλπ, στο ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας, Δεν προσμετράται και δεν αποζημιώνεται η
δαπάνη για την επιστροφή των όποιων μηχανημάτων (γερανός, φορτηγά, κ.α.) χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά,
φόρτωση, εκφόρτωση και οριζοντίωση του οικίσκου ή τροχόσπιτου. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνο σε
περίπτωση μεταφοράς συνολικού αριθμού οικίσκων μικρότερο ή ίσο του δύο (2) και ο χώρος φόρτωσης και ο χώρος
εκφόρτωσης βρίσκεται σε απόσταση του χώρου αποθήκευσης των οικίσκων στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση
Γκορυτσά) μεγαλύτερη των εκατόν πενήντα (150) Κm.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 150,00 €
ΑΡΘΡΟ 5ο
Για την εκφόρτωση ενός ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container ή τροχόσπιτου, με χρήση γερανού ή
περονοφόρου οχήματος (κλαρκ), εκφόρτωση σε χώρο προσωρινής απόθεσης ή στο χώρο τοποθέτησης του οικίσκου,
με χρήση γερανού ή περονοφόρου οχήματος (κλαρκ). Η εκφόρτωση των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου
container ή των τροχόσπιτων μπορεί να γίνει οπουδήποτε υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
α) για τροχόσπιτο (ανεξαρτήτως μήκους)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς) : 20,00 €
β) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 40,00 €
γ) για οικίσκο μήκους από 8,50μ έως 13,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εξήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 60,00 €
δ) για κάθε δοκό οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 0,30μx0,30μx3,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 4,00 €
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Για την τοποθέτηση και οριζοντίωση ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container καθώς και τη
συναρμολόγηση, ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ τους και στεγανοποίηση (με τα ειδικά τεμάχια που βρίσκονται εντός
του οικίσκου) διαιρετών μεταφερόμενων οικίσκων, επί δοκών στήριξης από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30μ x 0,30μ x
3,00μ. ή άνευ δοκών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη οριζοντίωσης των στοιχείων στήριξης και του οικίσκου επ΄
αυτών, στο χώρο τοποθέτησης.
α) για τροχόσπιτο (ανεξαρτήτως μήκους)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 50,00 €
β1) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) εκατό ευρώ
(Αριθμητικώς) : 100,00 €
β2) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ., επί δοκών
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 150,00 €
γ1) για οικίσκο μήκους από 8,50μ. έως 13,00μ.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) εκατόν τριάντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 130,00 €
γ2) για οικίσκο μήκους από 8,50μ. έως 13,00μ., επί δοκών
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 180,00 €
δ1) για κάθε διπλό ενιαία οικίσκο τύπου container συνολικού εμβαδού 50τ.μ.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριακόσια ευρώ
(Αριθμητικώς) : 300,00 €
δ2) για κάθε διπλό ενιαία οικίσκο τύπου container συνολικού εμβαδού 50τ.μ. επί δοκών
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τετρακόσια ευρώ
(Αριθμητικώς) : 400,00 €
ΑΡΘΡΟ 7ο
Για καθάρισμα εσωτερικά και απολύμανση (δάπεδα, τοίχοι, οροφή, κουζίνα, wc, δωμάτια, με χρήση ειδικών
καθαριστικών και απολυμαντικών ουσιών) ενός οικίσκου.
α) για τροχόσπιτο (ανεξαρτήτως μήκους)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς) : 20,00 €
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β) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 30,00 €
γ) για οικίσκο μήκους από 8,50μ έως 13,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 40,00 €
δ) για κάθε διπλό ενιαία οικίσκο τύπου container συνολικού εμβαδού 50τ.μ.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 50,00 €
ΑΡΘΡΟ 8ο
Για καθάρισμα εξωτερικά ενός οικίσκου.
α) για τροχόσπιτο (ανεξαρτήτως μήκους)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 10,00 €
β) για οικίσκο μήκους έως 8,50μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς) : 15,00 €
γ) για οικίσκο μήκους από 8,50μ έως 13,00μ
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς) : 20,00 €
δ) για κάθε διπλό ενιαία οικίσκο τύπου container συνολικού εμβαδού 50τ.μ.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 30,00 €
ΑΡΘΡΟ 9ο
Για καθάρισμα και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων επί του χώρου καταυλισμού περιμετρικά ενός οικίσκου
τύπου container ή τροχόσπιτου, με μηχανικά μέσα και μεταφορά σε χώρο απόρριψης, μετά την απομάκρυνση όλων
των οικίσκων σε οικόπεδο, γήπεδο ή έκταση η οποία παραχωρήθηκε, εκμισθώθηκε από ιδιώτη ή από οργανισμό
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
α) αριθμός οικίσκων από ένας (1) έως και δέκα (10)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς) : 20,00 €

β) αριθμός οικίσκων από έντεκα (11) έως και είκοσι (20)
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα επτά ευρώ
(Αριθμητικώς) : 17,00 €

γ) αριθμός οικίσκων μεγαλύτερος του είκοσι (20)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 10,00 €
ΑΡΘΡΟ 10ο
Για την αποσύνδεση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού, ανάλογη προστασία για τη διαφυγή των
υγρών της εξωτερικής μονάδας και τοποθέτησή τους εντός του οικίσκου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :δέκα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς) : 15,00 €
ΑΡΘΡΟ 11ο
Για τη αποξήλωση, τεμαχισμό, φόρτωση και εκφόρτωση ενός ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container, ο
οποίος δεν δύναται να μεταφερθεί ενιαία και δεν δύναται να ξαναχρησιμοποιηθεί και απαιτείται η κατά τμήματα
μεταφορά αυτού.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εξήντα ευρώ
(Αριθμητικώς) : 60,00 €
ΑΡΘΡΟ 12ο
Για τη μεταφορά, για ένα (1) km, ενός (1) τόνου (tn) από το χώρο φόρτωσης έως το χώρο απόθεσης, ενός ενιαία
μεταφερόμενου οικίσκου τύπου container, ο οποίος δεν δύναται να μεταφερθεί ενιαία και δεν δύναται να
ξαναχρησιμοποιηθεί και απαιτείται η κατά τμήματα μεταφορά αυτού.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς) : 0,20 €

