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Αρθρο 1Ο: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ Δ..Τ. - ΟΡΗΜΟΗ
1.1.

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ζηνπο
Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο ξνπο θαη πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε βάζε
ηηο νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο, ηα δηαγξάκκαηα, κειέηεο, ηππηθέο δηαηνκέο θιπ, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ
απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ηεο, ζα εθηειεζζεί ην έξγν ηεο
επηθεθαιίδαο.

1.2.

πνπ ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΔΤ αλαθέξεηαη ή γίλεηαη παξαπνκπή ζε εδάθηα ηεο
ΣΤ ή ζε ινηπέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λνείηαη φηη ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο
Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ).
ζα απφ ηα ελ ηζρχ εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη,
Πξνδηαγξαθέο θιπ) δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο εγθξηζείζεο ΔΣΔΠ ή δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκαηνιφγην απηψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα
πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ.

1.3.

Γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ηεο
επηθεθαιίδαο ηζρχνπλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.4.

Ο φξνο "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ζεκαίλεη ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ, ηελ
εθπφλεζε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ, (εξεπλεηηθψλ,
αδεηνδφηεζεο θιπ) ή θαη κηθξνηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο (ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ Φνξέα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιιαγή ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ
έξγνπ) θαη ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλψλ, φια κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα
θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επί πιένλ ηεο ζπκβαηηθήο
ακνηβήο.

1.5.

Οπνπδήπνηε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαθέξεηαη ν φξνο «θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ» λνείηαη φηη νξίδεηαη ζην άξζξν 24.6 ηεο παξνχζαο.

1.6.

«Δξγνδφηεο» ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Βφινπ θαη «Φνξέαο Καηαζθεπήο» ηνπ έξγνπ
είλαη ν Γήκνο Βφινπ.

1.7.

«Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία» (Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία) είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ, πνπ έρεη έδξα ζην Βφιν θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

1.8.

«Πξντζηακέλε Αξρή» (Δπνπηεχνπζα Τπεξεζία) είλαη ν Γήκνο Βφινπ, δηα ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο πξνο θαηαθχξσζε πξνζθνξάο θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απνθαζίδεη γηα
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο. Οη
δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ θαηά λφκν
αξκνδίσλ νξγάλσλ.

1.9.

«Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία εξγνιεπηηθψλ
επηρεηξήζεσλ κε ηελ νπνία, κεηά απφ λφκηκεο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ, ν Δξγνδφηεο
ζα ζπλάςεη ζχκβαζε θαηαζθεπήο γηα ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο.

1.10. «χκβαζε» είλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο, θαζψο θαη φια ηα εγθεθξηκέλα ηεχρε, ζρέδηα
θαη πξνδηαγξαθέο πνπ κλεκνλεχνληαη ζε απηήλ.
1.12. «Μειεηεηήο» είλαη ν κειεηεηήο ή κειεηεηηθή νκάδα πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα γηα
ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη
απνηειεί ζπλεξγάηε ηνπ αλαδφρνπ.

1.13. «Απξφβιεπηεο Γαπάλεο»: νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεπηνχλ πιήξσο
ζηε θάζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ
νξίδνληαη ζην Άξζξν. 155 ηνπ Ν. 4412/2016.
1.14. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
1.14.1. σνηομογραθίες Σεστών Γημοπράηηζης
ΣΓ
: Σεχρε Γεκνπξάηεζεο
ΓΓ
: Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο
ΔΤ
: Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ΠΜ
: Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
ΠΠ
: Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο
ΣΗΠ
: Σηκνιφγην Πξνζθνξάο
ΣεΠε
: Σερληθή Πεξηγξαθή
TΠ
: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ΣΗΜ
: Σηκνιφγην Μειέηεο
1.14.2. σνηομογραθίες Κωδίκων, Προδιαγραθών, Κανονιζμών, Οδηγιών
ΔΛΟΣ
: Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
ETEΠ
: Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ΠΣΠ
: Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
CEN
: Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο
ISO
: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
1.14.3. σνηομογραθίες Τπηρεζιών / Οργανιζμών
ΓΔΖ
: Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ
ΔΔ
: Δπξσπατθή Έλσζε
ΗΚΑ
: Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
ΚΔΓΔ
: Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΠΔΓΔ
: Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΤΠΔΥΩΓΔ
:Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ
ΚηΔ
: ΚΤΡΗΟ ηνπ ΔΡΓΟΤ
1.14.4. Άλλες σνηομογραθίες
Ν
: Νφκνο
ΠΓ
: Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
ΦΔΚ
: Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο
ΦΠΑ
: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
ΤA
:Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΚΤΑ
: Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
1.15. Δρμηνείες
ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά:
 Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα
γέλε θαη αληίζηξνθα.


Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ
πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα.



Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο
ίδηεο ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα.



Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «εβδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θιπ.
ζα ζεκαίλεη «εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή εβδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο
κήλαο», «εκεξνινγηαθφ έηνο» θιπ.



Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα /
παξάγσγά ηνπο, πξνυπνζέηνπλ φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θιπ., ζα
δηαηππψλεηαη εγγξάθσο.



«Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο
έλλνηεο απηέο απφ ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.



Οη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ
εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο.



πνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν»,
«ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε», λνείηαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο ηηκέο ηεο
πξνζθνξάο θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πξφζζεην αληάιιαγκα ή/θαη θακία
πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.



πνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλα άξζξα, παξαγξάθνπο, εδάθηα θιπ. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ,
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θιπ., απηή γίλεηαη γηα δηεπθφιπλζε θαη
επζεία αλαθνξά ζηηο πιένλ ζπλαθείο δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ αλαθνξά απηή λα
απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά.

1.16. Δπικοινωνία – Κοινοποίηζη εγγράθων
1.16.1. Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 135 ηνπ N. 4412/2016.
1.16.2. Ο Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ
εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηα
γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο.
1.16.3. πλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο, δειψζεηο,
πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη:
i.
ii.
iii.

λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη
να γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο
δηεπζχλζεηο, εθηφο εάλ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ
γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο ινγίδεηαη φηη γίλνληαη
εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο δηεπζχλζεηο.

1.17. Θεζμικό πλαίζιο, προδιαγραθές, κανονιζμοί και γλώζζα ποσ διέποσν ηη
ζύμβαζη
1.17.1. Προδιαγραθές και Κανονιζμοί
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016.
Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο
πνπ νξίδνληαη θαησηέξσ.
I. Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Σππνπνίεζεο (CΔΝ).
II. Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο
(ISO).
III. Οη Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο
δηαηάμεηο (λφκνη, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θηι.) πνπ ηζρχνπλ
ζηελ Διιάδα.
Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη
ππεχζπλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη
θαλνληζκνί πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο
πξνο ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο.

Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη
αξηζκεηηθά φξηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ή ζηα ινηπά
ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.17.2. Γλώζζα
Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα
έγγξαθα, ε αιιεινγξαθία θιπ. Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη
ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα.
1.18. ύμβαζη
Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν
105 ηνπ Ν. 4412/2016.
Με ηνλ φξν «χκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν Αλάδνρνο:
 Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ΔΤ θαη
αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο,
 Θα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ην έξγν, φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ, πνπ ζα πξνηείλεη θαη ζα εγθξηζνχλ απφ
ηελ Τπεξεζία,
 Θα ζπληεξήζεη ην έξγν, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ.
Αρθρο 2ο: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ζ'
ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ
2.1. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΩΝ
2.1.1. ια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο,
ρσξίο βιάβε ή ειάηησκα. Δπίζεο ζα είλαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα, ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη κε
ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο
έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηε πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ
πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θιπ.
2.1.2. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο, δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα
θαη φθεινο επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη
θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ θαη νθείιεη λα πξνβεί ζηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηά ηνπο, πξηλ ηε ρξήζε ή ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.
2.1.3. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ
πιηθψλ, πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, κφλνλ εθφζνλ έγθαηξα ην
αλαθέξεη εγγξάθσο.
2.1.4. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ Αλάδνρν κε πξσηφθνιιν,
κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ απηφλ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε,
δεκηά ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.
2.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ζ΄ ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ ΔΡΓΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ Ή ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
2.2.1. Καηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ αξηζκ.36259/1757/Δ103/23-8-2010 ΚΤΑ. «Μέηξα, φξνη
θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» (ΦΔΚ Β'1312 /24.8.2010).

Αρθρο 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απαιινηξηψζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ
έξγνπ, γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή άιινπ αξκφδηνπ θνξέα, ηνλ νπνίν θαη
βαξχλνπλ νη επηδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο.
Κακηά επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο δελ αλαιακβάλεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ
Αλαδφρνπ, εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ζηελ πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ηεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, γεγνλφο πνπ
δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.

Αρθρο 4ο: ΠΡΟΘΔΜΗΔ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΠΡΗΜ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ N. 4412/16 κε ηηο αθφινπζεο πξνζζήθεο:
4.1. ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΔΡΑΣΩΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα απνπεξαησζεί κέζα ζε ηέζζερες (4) ημερολογιακούς μήνες
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο.
Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζεί, παξά κφλν γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ απζηεξά πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία.
4.2. ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΔΡΑΗΩΖ ΔΡΓΑΗΩΝ
Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη
ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε γηα παξνρή βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Ν. 4412/16.
4.3. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη
ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/16.
4.4. ΡΖΣΡΑ ΠΡΟΘΔΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ (ΠΡΗΜ)
Γελ ζα θαηαβιεζεί ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ).
4.5. ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ
κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε πεξαίσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 170 ηνπ Ν.
4412/16.

Αρθρο 5ο: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
5.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/16 ν Αλάδνρνο
νθείιεη, ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη ζηε
Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, πξνο έγθξηζε, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
έηζη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζεζκία ηεο παξνχζαο Δ..Τ..
5.2. Σν πξφγξακκα απηφ ζπληάζζεηαη ζε ηχπν γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ζπλνδεχεηαη
απφ έθζεζε πνπ ζα αλαιχεη θαη ζα δηθαηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν
πξνγξακκαηηζκφ. Σν αλσηέξσ δηάγξακκα πξέπεη λα θιηκαθσζεί κέζα ζηηο ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο εθφζνλ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο θαη λα ζπληαρζεί κε
βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα απνδνζεί θαηά ην
εθηθηφ νινθιεξσκέλν θαηά ρξεζηκνπνηήζηκα ηκήκαηα ην έξγν.

Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, κέζα
ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16.
5.3. Ο Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαθφξσλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα
κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο δεκηάο απφ πιεκκχξεο, βξνρέο, ζενκελίεο θ.ιπ..
5.4. Παξάηαζε πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνπ πξνβάιιεη ηνλ ηζρπξηζκφ
φηη αγλννχζε ηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηηο
δπζθνιίεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, ηηο δπζθνιίεο πξνζέγγηζεο ησλ
πεξηνρψλ ιήςεο αδξαλψλ πιηθψλ ή αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ,
κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ Διιεληθή ή μέλε βηνκεραλία.

Αρθρο 6ο: ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΗΔ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην έξγν, φπσο απηφ ήζειε ηξνπνπνηεζεί θαηά είδνο θαη
πνζφηεηεο απφ ηελ Τπεξεζία ζχκθσλα ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην Σηκνιφγην ηεο ζχκβαζεο,
ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο κνλάδνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ ηηκψλ κνλάδαο, ζαλ αλαιπηηθφ ηηκνιφγην, ζα ιακβάλεηαη ε έληππε
αλάιπζε ηηκψλ ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ,
Οηθνδνκηθψλ θαη Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ
θαη Ληκεληθψλ. πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξ. Γ11γ/o/9/7/7-2-2013. θαη δηνξζψζεθε κε ηε κε
αξ. Γ11γ/ν/3/20/20-3-2013 απνθάζεηο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Α.Α.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ.

Αρθρο 7ο: ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.

Αρθρο 8ο: ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΗ ΣΗΜΧΝ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο αλαζεψξεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 153 ηνπ Ν.4412/16.
πκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη:
1.

Σα πιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα αλαζεσξνχληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πηζηνπνίεζήο
ηνπο θαη φρη ηεο ελζσκάησζήο ηνπο, κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ θνλδπιίσλ ζηα νπνία
πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ.

2.

ε εηδηθή ζηήιε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο θαη πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ θνλδπιίνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ κε ην
ζπληειεζηή αλαζεψξεζεο ηνπ νπνίνπ ζα αλαζεσξνχληαη ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο
παξνχζαο εξγνιαβίαο.

3.

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θαηά
αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, ζα ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο απηήο πξαθηηθφ
κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ επηβιέπνληνο, πνπ ζα ζεσξείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Οη αλαζεσξνχκελεο πνζφηεηεο ζα εμάγνληαη, αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα.

Αρθρο 9ο: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ
9.1 Πνηφηεηα πιηθψλ – Δξγαζηεξηαθέο Γνθηκέο
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο, ηηο ΔΣΔΠ θαη ηελ Σ..Τ. Ο εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα ησλ
πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απνξξίςεη απηά ζαλ αθαηάιιεια.

Ο Αλάδνρνο θνηλνπνηεί ζηελ Τπεξεζία φια ηα απνηειέζκαηα νησλδήπνηε εξγαζηεξηαθψλ
δνθηκψλ ή ειέγρσλ πνηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη ην ζχκθσλν πξνο ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Δπίζεο ε Τπεξεζία δηελεξγεί ηνπο δηθνχο ηεο ειέγρνπο θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη απηνί νη
έιεγρνη απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ.
Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηα
εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (γηα φζνπο ειέγρνπο απηά κπνξνχλ λα
δηεθπεξαηψζνπλ) ή απφ ηδησηηθά, κε εξγνηαμηαθά εξγαζηήξηα, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ
αλαδφρνπ (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16). Σπρφλ ηδησηηθά εξγαζηήξηα πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αδεηνδνηεκέλα απφ ην ΚΔΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ.69/1998 θαη ηεο απφθαζεο Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ ΓΔΔ/036/12-3-98 (ΦΔΚ 289Β/24-3-98).
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνηα εξγαζηήξηα πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ιάβεη ζρεηηθή
γξαπηή έγθξηζε. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη επηπιένλ ηηο ζε ηζρχ άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ
εξγαζηεξίσλ.
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα επαλάιεςε ειέγρσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
ε πεξηπηψζεηο ειέγρσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα
έρεη δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ λα παίξλεηαη θαηά ηε δεηγκαηνιεςία θαη έλα δεχηεξν φκνην
δείγκα (αληηδείγκα) ην νπνίν ζα ζπζθεπάδεηαη θαη ζα απνζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ην δείγκα
ζην εξγαζηήξην ηεο Τπεξεζίαο.
Γηα ηελ πεξίπησζε ακθηβνιηψλ θαη ππνβνιήο έλζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν (πνπ ζα πξέπεη λα
αλαγξαθεί απζεκεξφλ ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ), ζα δηελεξγείηαη λέα εξγαζηεξηαθή δνθηκή,
παξνπζία ηνπ βνεζνχ ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
Αλαδφρνπ, ζηα εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ή Πνιπηερληθψλ
ρνιψλ, εθ‟ φζνλ δεηεζεί ηνχην εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ έλζηαζή ηνπ, ην
απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ Αλάδνρν (αθφκα θαη αλ δελ παξαζηεί
ζηελ δνθηκή). Καηά ην κέζν δηάζηεκα κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε
δηαθσλίαο, ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη επίζεο λα δεηήζεη επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ πνπ νδήγεζαλ ζε
δπζκελή απνηειέζκαηα θαη έγηλαλ απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα πξνεηδνπνηεζεί, αλ θαη είρε
δεηήζεη ηνχην εγγξάθσο. Ζ επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ γίλεηαη θαηά αληηπαξάζηαζε.
ρέζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη επζχλεο Αλαδφρνπ γηα ηελ πνηφηεηα θαη αξηηφηεηα ησλ πιηθψλ
θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ
Ο θάζε είδνπο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε,
γηαηί απηφο είλαη ν κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
αξηηφηεηα ησλ πιηθψλ ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ επηβάιινπλ νη
Δ.ΣΔ.Π. θαη νη ινηπνί φξνη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, λα δηαηάμεη ηελ δηελέξγεηα ηνκψλ ζε
δηάθνξα κέξε θαη ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, φζεο απηή θξίλεη απαξαίηεηεο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πνηφηεηαο, πνζφηεηαο θαη πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ έξγνπ. Σα
ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα θαη ζα απνηεινχλ
αλαπφζπαζην, κεηά ηνπ πίλαθα ησλ ινηπψλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, ησλ ηειηθψλ
επηκεηξήζεσλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Σελ δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ ηνκψλ ππνρξενχηαη λα
δηαηάζζεη θαη ε επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ είηε κε κεραλήκαηα ηνπ
αλαδφρνπ είηε ηνπ ΠΔΓΔ. Σνχην απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ο
αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηηο ηνκέο ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε
κε δαπάλεο ηνπ.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα απφ ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ
έιεγρν, πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπκβάζεσο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία
απφξξηςεο πιεκκειψλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16

«Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ - Διαηηψκαηα - Παξάιεηςε ζπληήξεζεο» θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο.
Διάρηζηνο αξηζκφο εθηειεζηέσλ δνθηκψλ
Ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη - δνθηκέο γηα πιηθά θαη εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο Δ.ΣΔ.Π.
θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
9.2. Πνηφηεηα εξγαζηψλ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θιπ, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, αλ δηαπηζησζεί φηη απηέο δελ
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη λα ιάβεη ηα κέηξα ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν
176 ηνπ Ν. 3669/2008.
Ο ρξφλνο πνπ ζα απνιεζζεί κέρξη ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν.
ε φ,ηη αθνξά ηελ εκθάληζε ζηηο εξγαζίεο ειαηησκάησλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
159 ηνπ Ν. 4412/16.
9.3. Πνηληθέο ξήηξεο- Δπηβνιή πξνζηίκνπ
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ππνβάιινληαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα
ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ δεηγκαηνιεςία.
Οη δνθηκέο πνπ γίλνληαη, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ δνθηκίσλ θαηαγξάθνληαη ζε
ηδηαίηεξν πίλαθα, πνπ ζπλνδεχεη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή
επηκέηξεζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη χζηεξα απφ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ
πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο
επηκεηξήζεηο, αξηζκφο δνθηκψλ κηθξφηεξνο απηνχ πνπ θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, επηβάιιεηαη
ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα γηα θάζε ειιείπνπζα δνθηκή, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε ηελ
πξνβιεπφκελε γηα ηελ ππφςε δνθηκή ηηκή ηνπ ηζρχνληνο θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο Σηκνινγίνπ βαζηθψλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ
ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, πξνζαπμεκέλε θαηά 20% θαη παξαθξαηείηαη , κε βάζε απφθαζε
ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο , ην έξγν Τπεξεζίαο, εθπηπηφκελε απφ ηελ πξψηε
πηζηνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ζα ζπληαρζεί κεηά ηελ απφθαζε .
Ζ πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε. Ο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη δελ δχλαηαη λα
θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο.
Γηα παξάβαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ην
Π.Γ. 121/2001.
Αρθρο

10ο:

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ

-

(1)

10.1
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζε βηβιηνδεηεκέλα
ηεχρε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα έρεη έλα αληίγξαθν ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζην γξαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ.

(2)

10.2 Ζ θαηακέηξεζε ησλ εξγαζηψλ, ε ζχληαμε ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ, νη
πηζηνπνηήζεηο θαη νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 151 θαη 152 ηνπ
Ν. 4412/16.

(3) Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:

Οη εξγαζίεο, πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, δελ δχλαηαη ρσξίο
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζρεηηθή δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο λα ππεξβνχλ ην χςνο ηεο πίζησζεο
πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ην έξγν, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο
εξγνιαβίαο.
(4)

ηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο πνπ δηαηάζζεηαη λα εθηειεζζνχλ, κε ηνπο νηθείνπο πίλαθεο
ή ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο, δελ δχλαηαη λα εθηειεζζνχλ κέζα ζην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζή ηνπο, λα ην αλαθέξεη ζηελ
Τπεξεζία γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ.
ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε ππέξβαζε, θαηά παξάβαζε απηψλ πνπ νξίδνληαη
αλσηέξσ, ε Τπεξεζία δελ έρεη θακία ππνρξέσζε απνπιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο
εξγαζίεο απηέο.
Οη πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
ζπληάζζνληαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα λα
ππάξρνπλ εθηειεζκέλεο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ.
Δλδηακέζσο ησλ ρξνληθψλ απηψλ δηαζηεκάησλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε πηζηνπνίεζεο,
έζησ θαη αλ θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ δελ ζπληάρζεθαλ
πηζηνπνηήζεηο γηα νπνηαδήπνηε αηηία.

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΠΟΟΣΟ ΓΔΝΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΚΑΗ ΟΦΔΛΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ
(Γ.Δ. & Ο.Δ.)
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο
θιπ γηα θάζε είδνπο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνιάβνπ, φπσο επίζεο θαη γηα φθεινο
απηνχ. Σν πνζφ απηφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ζα
εθηειεζζνχλ, πνπ πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ πξνζθνξάο θαη ηηο
θαλνληδφκελεο λέεο ηηκέο κνλάδνο θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο θαη αλέξρεηαη ζε
δέθα νθηψ (18) επί ηνηο εθαηφ.
β) ε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνινγηζηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 154 ηνπ Ν. 4412/16.
Αρθρο 12ο: ΚΡΑΣΖΔΗ
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά,
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν.2166/93,
φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο.
ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204) θαη ζπλάπηνληαη κεηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, δειαδή κεηά ηηο 15/9/2011 ππάξρεη θξάηεζε χςνπο 0,10%
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (εγθχθιηνο 36/2012), σο
ηζρχεη ζήκεξα.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ θξαηήζεσλ επί πιένλ ή επί έιαηηνλ απηψλ πνπ ηζρχνπλ
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δεκνπξάηεζεο, ε δηαθνξά ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζα
εθπίπηεηαη απφ ην ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ, αληίζηνηρα.
Δπίζεο ππνρξεψλεηαη ν αλάδνρνο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε πηζηνπνηήζεσλ λα
πξνζθνκίδεη ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο ησλ ηειψλ ησλ πάζεο θχζεσο
κεραλεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, αθφκα θαη φηαλ έρνπλ ζπζηαζεί
ππεξγνιαβίεο κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη επίζεο ησλ ηειψλ δηνδίσλ, ησλ θάζε είδνπο
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.
Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν αλάδνρνο ηνπ θφξνπ θαη δαζκψλ θαπζίκσλ θαη
ιηπαληηθψλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ πάλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ
θάζε είδνπο πιηθψλ, εθνδίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.

Αρθρο 13ο: ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ
χκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ ιφγσ
πξνυπνινγηζκνχ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε 15% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (κεηά ηελ
πξνζζήθε ηνπ Γ.Δ & Ο.Δ.), ην νπνίν επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ην θνλδχιην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο δαπάλεο:
Γαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο
ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ζχληαμε κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην
ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο θαη ινηπά ζπλήζε απξφβιεπηα, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή απφ ζθάικαηα πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ
απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά
ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην
«βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά
ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/16
άξζξν 155.
ηα απξφβιεπηα δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ Οξγαληζκψλ
Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ) θαη ε δαπάλε ησλ απαιινηξηψζεσλ.

Αρθρο 14ο: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ - ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Δ ΠΡΟΧΠΗΚΟ - ΓΗΑΘΔΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ
14.1.

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη
ζηελ Τπεξεζία ηνλ Αληίθιεηφ ηνπ, ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ
θαζψο θαη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηά.

14.2.

Ζ Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο, ζα
γίλεηαη απφ Σερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ
ηελ Τπεξεζία. Γηα ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ, πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε,
απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4412/16.

14.3.

Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ν
πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ.

14.4.

Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Σερληθνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη
ζηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο,
πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ
πείξα ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ εγθξίλεη ηνλ
πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα
απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε.
ηαλ ν παξαπάλσ Σερληθφο απνπζηάδεη ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν αληηθαηαζηάηεο
ηνπ, πνπ ζα είλαη Σερληθφο εθ ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ
ηελ Τπεξεζία.

14.5

Ο αλσηέξσ Σερληθφο ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή
παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε
εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ πνπ ε ππνγξαθή πξνβιέπεηαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ
(παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ).

14.6.

Ο σο άλσ Σερληθφο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε άξηηα θαη αζθαιή θαηαζθεπή ησλ
εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ ζην έξγν. Απηφο πξέπεη λα
ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ
ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ.

14.7.

Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο γηα
ηνλ νξηζκφ νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, νπφηε ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη
επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ
ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη
απαξαίηεην. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ
ζε θακηά πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, ελψ ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ
νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία.

14.8.

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα
αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά λα ηνπ επηβάιεη θαη πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο
δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα έπξεπε θαηά ηα αλσηέξσ λα ππάξρεη ειιείπεη.
Σνχην δε αλεμάξηεηα αλ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ
ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ παξνπζία ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπ πξνζσπηθνχ ζα ειέγρεηαη αδηάιεηπηα απφ
ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε ζπκκφξθσζεο πιελ
ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Πξντζηακέλε Αξρή.

14.9.

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην
πξνζσπηθφ φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην.

14.10. Δπίζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επίβιεςεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
παξαρσξήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηάιιειν ρψξν γξαθείνπ, απνδεθηφ απφ
ηελ ππεξεζία γηα ην πξνζσπηθφ ηεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. Σν γξαθείν απηφ ζα
έρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
14.11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηα
απαξαίηεηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

Αρθρο 15ο: ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ - ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί δσξεάλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ επί
δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171
ηνπ Ν. 4412/16.
ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βία ή άιιε αηηία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί
ζηελ απνθαηάζηαζε θαη απνδεκηψλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/16.

Αρθρο 16ο: ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ - ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΜΑΝΖ
Ζ δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη ηδηαίηεξα ε ηνπνζέηεζε, αληηθαηάζηαζε
θαη ζπληήξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζεκάησλ, θαλψλ θιπ,
φπσο νξίδεηαη ζηελ Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/502/2003 «Έγθξηζε ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο
εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ» φπσο απηέο ηζρχνπλ
ζήκεξα, δελ ζα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν, πεξηιακβαλφκελε ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε, αζηηθή θαη πνηληθή, γηα θάζε αηχρεκα εμ αηηίαο ησλ
έξγσλ ή ηεο πιεκκεινχο ζήκαλζήο ηνπο, αθφκα ησλ εθηεινπκέλσλ απνινγηζηηθά.
Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 έσο θαη 84 ηνπ Ν.3669/2008 θαη επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο
απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο
θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ζηηο Πξνδηαγξαθέο ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ.

Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ
απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ
Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα
αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη
ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ
πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ
εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ).

Αρθρο 17ο: ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ
Ο Αλάδνρνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εληνπίζεη ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα θιπ Οξγαληζκψλ Κνηλήο
Ωθέιεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία
ζρεηηθά ζρέδηα ζηα νπνία ζα απεηθνλίδνληαη νη πξνο κεηαηφπηζε εγθαηαζηάζεηο. Οη δαπάλεο
κεηαηφπηζεο βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Τπεξεζίαο, λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ κεηαηφπηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο.
Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή βιάβεο ζηηο
ππφςε εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ ζπκβνχλ
εμ αηηίαο ησλ έξγσλ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' - ΓΔΝΗΚΟΗ ΤΜΒΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Αρθρο 18ο: ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο εξγνιάβνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη φηη κειέηεζε πιήξσο ηελ θχζε θαη ηελ ζέζε
ησλ έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο φζν αθνξά ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε,
δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε πιηθψλ, χπαξμε εξγαηηθψλ ρεηξψλ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηηο δηάθνξεο αλπςψζεηο ησλ πνηακψλ,
ρεηκάξξσλ ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηελ δηακφξθσζε θαη
θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιψλ πνπ κπνξεί λα
ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο ην είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια
δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ην
θφζηνο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Παξάιεηςε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο
φξνπο απηνχο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηελ
ζχκβαζε.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κε δηθή ηνπ θαζνιηθή αξκνδηφηεηα
θαη επζχλε λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, κειέηεο θιπ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. Δπίζεο, λα έρεη ζπκπεξηιάβεη φια απηά ζηελ πξνζθνξά
ηνπ.
Αρθρο 19ο: ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο φιεο νη
δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζην κέξνο πνπ ην αθνξνχλ.

Αρθρο 20ο: ΦΤΛΑΞΖ ΤΛΗΚΧΝ, ΔΡΓΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ & ΜΔΧΝ ΚΑΗ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΛΑΣΖΖ
20.1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη πάληνηε λα θπιάζζεη θαη δηαηεξεί φια ηα θάζε είδνπο πιηθά θαη
κέζα πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ
Γεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη θάζε εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε. ιεο νη απαηηήζεηο ηνπ
εξγνδφηε γηα ηελ πεξίθξαμε ή ηελ εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηνχ, ζα
εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Δάλ ν εξγνδφηεο
δηαπηζηψζεη φηη ν Αλάδνρνο δελ πξνθπιάζζεη κε επάξθεηα πιηθά, κεραλήκαηα, εθφδηα
ή εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ηφηε ε πεξηνπζία απηή δχλαηαη λα πξνθπιαρζεί απφ ηνλ
πξψην, κε ηε δαπάλε θχιαμεο λα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, θαη ζα θξαηεζεί απφ φζα
απηφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη.
20.2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηαζθεπψλ, ησλ θνηλσθειψλ θαη θάζε είδνπο έξγσλ, πνπ ππάξρνπλ θαη γηα ηελ
πξφιεςε δεκηψλ ή ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ
ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ ίδην. ε αληίζεηε
πεξίπησζε απηφ ζα γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Αλαδφρνπ.
(5)

20.3.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα
βιάζηεζε φπσο δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ζην ρψξν πνπ
εθηειείηαη ε εξγαζία, εθφζνλ δελ παξεκπνδίδεηαη δηθαηνινγεκέλα ε θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε έρνληαο ππφςε θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο δηαηάμεηο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή.

20.4. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε βιάβε ηδηνθηεζηψλ ηξίησλ, θνπή ή βιάβε
δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε πνπ πξνθαιείηαη απφ
θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, απφζεζε πιηθψλ ή θαηαζηξνθή θπηεκέλσλ
πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα.

Αρθρο 21ο: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΑ ΣΟ
ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ*
(6)
21.1.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ
ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην,
ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ.79), Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ. 42)1.
(7)

21.2.

ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη
λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ
θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.8 θαη
αξ.378).

1

O Ν.3850/10 Κύοωρη ςξσ Κώδικα μόμωμ για ςημ σγεία και ςημ αρτάλεια ςωμ
εογαζξμέμωμ άο. δεύςεοξ, καςαογεί διαςάνειπ πξσ οσθμίζξμςαι από ασςόμ όπωπ διαςάνειπ ςωμ:
Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.
(2)
* H έμμξια ςξσ εογξςανίξσ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 παο.1 ρε ρσμδσαρμό με ςξ
παοάοςημα Ι ςξσ άοθοξσ 12 ςξσ ΠΔ 305/96

(1)

(3)

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα
δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ 1073/81
(αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη
απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).

(8)

21.3.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα (§21.2), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί
ηα αθφινπζα :
21.3.1. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: Π.Γ.305/96
(αξ. 3, παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην
παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ
ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην
Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ
ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.8 θαη αξ.378).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο
(ηπρφλ παξαιείςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα
κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο,
νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ
ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο
ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο
θαη πγείαο: Π.Γ.305/96 (αξ. 3, παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9)
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.8 θαη
αξ.378)
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
Π.Γ.305/96 (αξ. 3, παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ
(η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην
Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην
εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
(9)

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ
έξγνπ.
(10)

Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην Π.Γ.305/96 (αξ.3,
παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ: ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9)
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).
(11)

Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4),
φηαλ :

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο :
Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή
ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη
πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ.
πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 73 θαη 75).
(12)

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ
Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: Π.Γ.305/96
(αξ. 3, παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
(13)

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ.
(14)

21.3.2. Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο:
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη :

ζην
25).

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο
απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη
έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή
ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο
Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε
θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη
αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε
απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Ν.3850/10 (αξ.9).
ηα πιαίζηα ησλ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη
ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ
αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ
εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ
πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.38).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα
αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο
Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ
απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο
ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ
ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο
απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο
(Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη
αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη
κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ
αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ
αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά
αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή
ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ
γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ
εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ
Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
21.3.3. Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά πεξίπησζε λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην
Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ
αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984
ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο,
Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν
επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
21.3.4. πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ
Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα
ζπζρεηίδεηαη κε ην ΖΜΑ. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην
Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε
ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ
αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ
αηπρήκαηνο.
21.4

Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην.
21.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ
εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ
ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ
ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία
ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79),
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ,
πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ
απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ
305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε
ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε
ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ &
επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ
1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10),
Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ
εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ,
ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96
(αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο,
θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο
ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο
πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ
: Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ.
305/96 (αξ.9,παξ.γ).
21.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε :
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο
Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο
θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
θπθινθνξία πεδψλ »
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη
αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ
ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48)
θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο
θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ
θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ
ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81

(αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10
(αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο,
εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ
ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ
305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β
ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ
176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο
θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία
απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ
82/10.
21.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ
ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ,
θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ
αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟,
ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.
IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II,
παξ.2.1).
εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή
ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο
απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα
κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο,
ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα
κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
21.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην
εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ
ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα,
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην
είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
21.5.1 Καηεδαθίζεηο :
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21 γ/94,
Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ
ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
21.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,
παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
21.5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε
χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96
(αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
21.5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ
αξ.νηθ.16289/330/99.
21.5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο,
θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4
παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
21.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα
ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ
απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε
ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.
ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06,
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
21.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο
θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81
(αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
21.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
A. ΝΟΜΟΗ

ΦΔΚ 337/Α/76

Π. Γ. 395/94

ΦΔΚ 220/Α/94

Ν. 495/76
Ν. 1396/83

ΦΔΚ 126/Α/83

Π. Γ. 396/94

ΦΔΚ 220/Α/94

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
Ν. 1430/84

ΦΔΚ

49/Α/84

Π. Γ. 397/94

ΦΔΚ 221/Α/94

Ν. 2168/93

ΦΔΚ 147/Α/93

Π. Γ. 105/95

ΦΔΚ 67/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΔΚ

57/Α/99

Π. Γ. 455/95

ΦΔΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΔΚ

50/Α/07

Π. Γ. 305/96

ΦΔΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΔΚ 116/Α/08

Π. Γ.

89/99

ΦΔΚ 94/Α/99

Ν. 3850/10

ΦΔΚ

84/Α/10

Π. Γ. 304/00

ΦΔΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12

ΦΔΚ 249/Α/12

Π. Γ. 155/04
Π. Γ. 176/05

ΦΔΚ 121/Α/04
ΦΔΚ 227/Α/05

Π. Γ. 149/06

ΦΔΚ 159/Α/06

Π. Γ.

2/06

ΦΔΚ 268/Α/06

Π. Γ. 212/06

ΦΔΚ 212/Α/06

Π. Γ.

82/10

ΦΔΚ 145/Α/10

Π. Γ.

57/10

ΦΔΚ

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ

Π. Γ.

413/77

ΦΔΚ 128/Α/77

Π. Γ.

95/78

ΦΔΚ 20/Α/78

Π. Γ.

216/78

ΦΔΚ 47/Α/78

Π. Γ.

778/80

ΦΔΚ 193/Α/80

Π. Γ.

1073/81

ΦΔΚ 260/A/81

Π. Γ.

225/89

ΦΔΚ 106/Α/89

ΤΑ 130646/84

ΦΔΚ 154/Β/84

Π. Γ.

31/90

ΦΔΚ 31/Α/90

ΚΤΑ 3329/89

ΦΔΚ 132/Β/89

Π. Γ.

70/90

ΦΔΚ 31/Α/90

ΚΤΑ 8243/1113/91

ΦΔΚ 138/Β/91

Π. Γ.

85/91

ΦΔΚ

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93

ΦΔΚ 187/Β/93

Π. Γ.

499/91

ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΔΚ 765/Β/93

38/Α/91

ΦΔΚ 180/Α/91

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ

ΚΤΑ αξ.8881/94

ΦΔΚ

450/Β/94

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03

ΤΑ αξ.νηθ.31245/93

ΦΔΚ

451/Β/93

97/Α/10

ΑΠΟΦΑΔΗ

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ

Π/208/12-9-03
ΔΓΚΤΚΛΗΟ6/08
ΤΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΔΚ

301/Β/94

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΔΚ

73/Β/94

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ.10201/12

ΔΓΚΤΚΛΗΟ

ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ

ΤΑ 3131.1/20/95/95

ΦΔΚ

978/Β/95

ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95

ΦΔΚ

677/Β/95

ΤΑΦ6.9/25068/1183/96

ΦΔΚ 1035/Β/96

Τ.Ααξ.νηθ.Β.5261/190/97

ΦΔΚ 113/Β/97

ΚΤΑαξ.νηθ.16289/330/99

ΦΔΚ 987/Β/99

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03

ΦΔΚ 1186/Β/03

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03

ΦΔΚ 708/Β/03

ΚΤΑ αξ.6952/11

ΦΔΚ 420/Β/11

ΤΑ 3046/304/89

ΦΔΚ

ΤΑΦ.28/18787/1032/00

ΦΔΚ 1035/Β/00

ΤΑ αξ. νηθ.433/2000

ΦΔΚ 1176/Β/00

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01

ΦΔΚ 686/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01

ΦΔΚ 266/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02

ΦΔΚ

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11
ΤΑ 21017/84/09

ΦΔΚ 905/Β/11
ΦΔΚ 1287/Β/09

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,
Απφθ.7568.Φ.700.1/96

.ΔΠ.Δ

59/Γ/89

16/Β/03

ΦΔΚ 155/Β/96

21.7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε
πφζηκν λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, λα εμαζθαιίζεη κέζα
παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή
θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ,
θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο εξγνηαμίσλ ή/θαη ζηηο
πεξηνρέο θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζ' απηέο.
21.8. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο
ηεο Τπεξεζίαο κεηά ησλ εθάζηνηε πκβνχισλ ηεο, θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ
βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε, ηα απαηηνχκελα, θαηά
πεξίπησζε εξγαζίαο, αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα
αζθαιή εξγαζία, φπσο θξάλε, γπαιηά, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηψλ θιπ. Καηά ηελ
ηπρφλ εθηέιεζε λπρηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ
απαηηνχκελν ηζρπξφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ.
21.9. Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη:



Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο.



Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά
θαη ηελ θαηάιιειε δηάζεζε ηνπο.



Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή θαη άιιεο αλνηρηήο ππξάο
θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο.



Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ
θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο.

21.10. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη
κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη
είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε
ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά
φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ
πξνβιέπνληαη απφ απηή ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξφιεςεο
αηπρεκάησλ.
21.11. Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή
δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο ειεγρφκελεο εθξήμεηο,
ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ
εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο ή παξαθείκελεο
θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ, εθφζνλ βεβαίσο επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία ε
ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ πιψλ ζηηο εθζθαθέο.
21.12. Οη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα
ζπλππνινγηζζνχλ απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο.
Αρθρο 22ο: ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΦΧΣΗΜΟ
Απφ ηνλ Αλάδνρν κπνξνχλ λα αλεγείξνληαη πξνζσξηλά θηίζκαηα (ππφζηεγα απνζήθεπζεο,
εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.ά.) κε δηθή ηνπ κέξηκλα, εξγάηεο θαη πιηθά, ρσξίο θακία δαπάλε ηνπ
εξγνδφηε. Πξνζσξηλά θηίζκαηα θαη έξγα απηνχ ηνπ είδνπο ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα αθαηξνχληαη απφ απηφλ κε έμνδά ηνπ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ
έξγσλ. Απηά ηα θηίζκαηα θαη έξγα κπνξεί λα εγθαηαιείπνληαη θαη λα κελ απαηηείηαη ε
αθαίξεζή ηνπο, κφλν θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ αλεγεξζνχλ
θηίξηα απηνχ ηνπ είδνπο κε πιηθά ηνπ εξγνδφηε, απηά ζα παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη επαξθή παξνρή χδαηνο γηα ρξήζε ζην έξγν θαη ηελ
θαηαλάισζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηακέλεη ζηνλ
ηφπν ησλ έξγσλ ή ησλ εξγαδφκελσλ ζε λπθηεξηλέο εξγαζίεο.
Αρθρο 23ο: ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΗΦΟΡΧΝ ΠΡΟ Η.Κ.Α. ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤζ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο πξνο ην Η.Κ.Α. θαη ηνπο άιινπο
Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο λφκηκεο εηζθνξέο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηνχο επί ησλ
κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ απφ απηφλ εξγαηνηερληθνχ θαη θάζε είδνπο
απαζρνινχκελνπ ζην παξφλ έξγν πξνζσπηθνχ θαη βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, λα κεξηκλά θαηά
ηελ κηζζνδνζία ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θξάηεζε θαη ησλ θάζε είδνπο εηζθνξψλ θαη
θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγαδφκελν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο ζε θάζε πεξίπησζε
παξάιεηςεο θξάηεζεο εηζθνξψλ απηνχ ηνπ είδνπο θαη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπο, κε
δηθέο ηνπ δαπάλεο ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Η.Κ.Α. γηα κε νθεηιή πξνο απηφ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη
ζηελ Τπεξεζία ηα νηθεία αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο. Αλ δελ ην πξάμεη, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα
εθαξκφδεη αλάινγε θξάηεζε πάλσ ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη θάζε θνξά γηα
ηελ πιεξσκή ηνπ θαη κέρξη ην ρξφλν πξνζθφκηζήο ηνπο.

Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή
ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ
αζθαιίζηξσλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη θξαηεί ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ
απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ.
Αρθρο 24ο: ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
(15) 24.1. Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο
ή πξνκήζεηαο πιηθψλ. Καηά ζπλέπεηα νη ηηκέο απηέο θαιχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο
εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, αλεμάξηεηα αλ
απηέο εκθαλίδνπλ κηθξέο ή κεγάιεο δπζρέξεηεο εθηέιεζήο ηνπο. Καηφπηλ απηνχ, ν
αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη
έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζε φιεο ηηο ηηκέο κνλάδνο
ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη:

 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
εξγαζίαο, ήηνη ηα κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε
επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (παξαιαβή θαη επηζηξνθή
ηνπ κεραλήκαηνο, δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, βιάβεο, ενξηέο θιπ) ή ιφγσ
επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο
επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα
αζθάιηζηξά ηνπο, νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θιπ).

 Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ
ζπλεξγείσλ απφ εξγνδεγνχο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη
αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηα απηψλ, εκεξαξγίεο αζθάιηζεο, δψξα
ενξηψλ, ηαηξηθήο ηνπο πεξίζαιςεο θιπ

 Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά αιιά
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε είδνπο εξγαζίαο, κε
ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. Δπίζεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο αζθαιίζεηο πιηθψλ.

 Σα έμνδα απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ.
 Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο φισλ θαη θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ηφπνπο ή ζέζεηο
πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο κέρξη ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζην έξγν. Ζ κεηαθνξά
πιεξψλεηαη επηπιένλ, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ζαθψο αλαθέξεηαη ζην
ηηκνιφγην κειέηεο.

 Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηδηνθηεηψλ πεγψλ ιήςεο θάζε είδνπο πιηθψλ ή ρψξσλ
πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο. Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε
δηελέξγεηαο απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ ιήςεο απνζήθεπζεο θιπ πιηθψλ.

 Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο φινπ ή κέξνπο εξγαζηψλ δηα ρεηξψλ εξγαηνηερληηψλ,
ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ είλαη αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη κε κεραλήκαηα ή
θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηα θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ ηελ Τπεξεζία.

 Οη δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ηε ιήςε ζηνηρείσλ, θαηακέηξεζε πιηθψλ
θιπ, ζχληαμε θαη εθηχπσζε ζε ηεηξαπινχλ ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο
θαη ησλ ηειηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ εηο δηπινχλ.

 Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή
ηνπ Σηκνινγίνπ.

 Οη δαπάλεο εθηέιεζεο θαη επαλάιεςεο απαζψλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ
ηνπο.

 Οη δαπάλεο επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επαλφξζσζεο θάζε βιάβεο ή
δεκίαο θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο.

 Οη δαπάλεο δηνδίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο
δχγηζεο ηεο θαζαξάο αζθάιηνπ θαη ησλ αζθαιηνκηγκάησλ θιπ πιηθψλ, φηαλ
απαηηείηαη.

 Οη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο
εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ ηνπ έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνχ, ν θφξνο
θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ θαη γεληθφηεξα φινη νη
θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο θιπ, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα
Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην Δηζαγσγήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3215/55 φπσο ηζρχεη
ζήκεξα, δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ζε άιιε Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε ή
λα ρνξεγήζεη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή
απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη
δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο
έκκεζα ή άκεζα.

 Ζ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, θιπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ζε
ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα.

 Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ηελ αλαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ

 Οη θάζε είδνπο κεηξήζεηο θαη ιήςε ζηνηρείσλ (πςνκέηξσλ, δηαζηάζεσλ θιπ)
 Οη θάζε είδνπο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο
θαη ηπρφλ ρξήζε επξεζηηερληψλ κεη' απνδεκίσζεο ησλ δηθαηνχρσλ.

 Οη κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο πνπ ηπρφλ ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη νη
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη κειέηεο ζχλζεζεο ησλ αζθαιηνκηγκάησλ θαη ησλ
αζθαιηηθψλ ζθπξνδεκάησλ.

 Ζ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ,
πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ φπσο θαη
νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο, ηε δηάξθεηα απηήο ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε
ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν).

 Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ θαη ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο.

 Οη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο ζην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή
ησλ έξγσλ.

 Οη κηζζνί θαη παληφο είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θίλεζεο ηνπ
δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.

 Οη δαπάλεο Ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο
γηα ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο).

 Σα έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Αλάδνρνπ θαη θάζε θχζεο απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο.

 Παληφο είδνπο θφξνη, ηέιε εγγχεζεο, ηφθνη θίλεζεο, θεθάιαηα θαη ινηπέο πάζεο
θχζεσο επηβαξχλζεηο, εθηφο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.

 Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη
δνθηκψλ, ελ γέλεη γηα ηελ παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ.

 Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθφκηζεο πξντφλησλ ζε
ζέζε επηηξεπφκελε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή.

 Σν φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ.
24.2. ην πνζφ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο γεληθψλ εμφδσλ ηνπ
Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ εξγαιείσλ, ησλ επηζθαιψλ εμφδσλ
επηζηαζίαο, ησλ θάζε είδνπο θξαηήζεσλ, θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, δηθαησκάησλ,
αζθαιίζεσλ θιπ δεκνζηεχζεσλ, δηαθεξχμεσλ, θεξπθείσλ, ζπκθσλεηηθνχ, ησλ ζέζεσλ
εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθά, ησλ πξνζπειάζεσλ, πξνο ηα
εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ θάζε είδνπο.
24.3. Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ
Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή
απφ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ζξαχζεο θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ
καθξηά απφ ηηο πεγέο ιήςεο, ήηνη ρεηκάξξσλ ιαηνκείσλ θιπ, πνπ ζα παξνπζηαζζεί ή
απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
24.4. Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ γηα ηελ, θαηά ηελ
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, αθψιπην θαη αζθαιή εμππεξέηεζε ηεο δηελεξγνχκελεο
θπθινθνξίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε
φηη αθνξά ηηο νδνχο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε
ηνπ φηη δελ δχλαηαη λα θπθινθνξήζεη νρήκαηα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην
νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε
θαηαζηξνθή ηνπ. Οπσζδήπνηε εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ νδψλ (κέζα ζηνπο
αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο) ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε ζπληήξεζε θαη ησλ νδψλ απηψλ
θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε
απνδεκίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
24.5. Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή
αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί.
24.6. ¨Καθολική αρμοδιόηηηα και εσθύνη αναδότοσ¨
ια ηα αληηθείκελα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ηα πεξηγξαθφκελα ζηα Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο, είλαη ηεο "Καθολική αρμοδιόηηηας και εσθύνης ηοσ Αναδότοσ" θαη
πεξηιακβάλνληαη ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, εθ' φζνλ δελ αλαθέξεηαη ζαθψο θαη
ξεηψο ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα ηνπ Φνξέα θαηαζθεπήο ε ηξίηνπ Φνξέα.
Ζ "θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε Αλαδφρνπ" πεξηιακβάλεη - είηε απηφ
αλαγξάθεηαη εηδηθφηεξα θαη' άξζξν ή παξάγξαθν είηε φρη - ελδεηθηηθά φρη φκσο
πεξηνξηζηηθά φιεο ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο:


Μέξηκλα, έμνδα, πιηθά, κέζα, εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ, επζχλε, κέηξα αζθαιείαο,
κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ, κέηξα ζήκαλζεο, κέηξα αζθαινχο θπθινθνξίαο
θαη εξγαζίαο, κέηξα γηα απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ Δζληθνχ ή Δπαξρηαθνχ νδηθνχ
δηθηχνπ ή απνθαηάζηαζεο απηνχ ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο, δηαδηθαζίεο θαη έμνδα
θιπ πάζεο θχζεσο αδεηνδνηήζεσλ, δηαδηθαζίεο έμνδα θιπ ζχληαμεο θαη
ππνβνιήο Μ.Π.Δ θαη έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θιπ θαηά πεξίπησζε,
ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, απνθιεηζηηθήο επζχλεο
ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ.



Τπνρξέσζε εληνπηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ρψξαο ή/θαη εθηφο απηήο,
θαζψο θαη απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή ηπρφλ απαηηνχκελεο ελνηθίαζεο ή
αγνξάο ή απνδεκίσζεο θιπ δαλεηνζαιάκσλ ή ζέζεο απφιεςεο ή εγθαηαζηάζεσλ
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, κε ηα πξνδηαγξαθφκελα
ραξαθηεξηζηηθά.



Τπνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο εθζθαθψλ, θνξηνεθθφξησζεο κεηά ζηαιίαο,
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνχ,
εξγαζηεξίσλ, θαη εγθαηαζηάζεσλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ζε εξγαζηήξηα ηεο
απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Δπηθξάηεηαο γηα έιεγρν,
αλαιχζεηο θιπ, κεηά ηεο αληίζηνηρεο ιήςεο δεηγκάησλ θαη απνδεκίσζεο ησλ

εξγαζηεξίσλ, εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη πξνδηαγξαθνκέλσλ θαηά
πεξίπησζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ή κέζνδν.


Φνξηνεθθφξησζε, απνκάθξπλζε θαη δηάζεζε ηπρφλ αρξήζησλ ή αθαηαιιήισλ ή
ξεηαιηψλ ζε ρψξνπο απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε ή αξκνδίσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ,
δηάζηξσζε, δηαζπνξά πιηθψλ, αλακφριεπζε πξνο νκνγελνπνίεζε, ηερληθή ,
αλάκημε, χγξαλζε, ζπκπχθλσζε, θηλίξηζκα, ιείαλζε, ζπγθνιιήζεηο, έιεγρν
ζπγθνιιήζεσλ κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, απνθαηάζηαζε κε ζηεγαλψλ
ζπγθνιιήζεσλ.



Δπηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ζεκείσλ πνπ ζα δηαπηζησζεί θζνξά ή δηάηξεζε,
θαινππψκαηα, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νπιηζκψλ θαη θαηαζθεπή ζθειεηψλ
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, άιισλ
δηαθφξσλ νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ, νδνπνηίαο, ρσκαηνπξγηθψλ, Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεσλ θιπ, πξνζηαζία απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη αλάινγνπο
εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο κε επηηφπνπ εξγαζηήξηα ή ζε εξγαζηήξηα ηεο
απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε κεηά ηεο αληίζηνηρεο απνδεκίσζεο ηνπο.



Σπρφλ απνμήισζε θαη επαλαθαηαζθεπή πιηθψλ ή θαηαζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ
ή γεσηξήζεσλ ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ή κε ηήξεζεο πξνδηαγξαθψλ ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηεο κειέηεο θιπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο

Απφ ηα παξαπάλσ πεξηγξαθέληα, δελ είλαη ηεο "θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο
Αλαδφρνπ" θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κφλν ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα,
εθφζνλ θαη κφλνλ φηαλ ζαθψο, ξεηψο θαη επαθξηβψο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Σ.Π-ΣΠ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ σο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα θαηαζθεπήο ή άιινπ ηξίηνπ Φνξέα.
24.7. Σνλ Αλάδνρν επίζεο βαξχλνπλ:
α) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο πεγψλ
θάπνησλ πιηθψλ θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία.
β) Ζ δαπάλε ιήςεο εγρξψκσλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ,
βηληενηαηληψλ VΖS, ε ππνβνιή ηνπο ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηα αξλεηηθά ηνπο θαη
ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη, φπσο ηήξεζεο θαη
ππνβνιήο πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηνχ, εκεξνινγίνπ έξγνπ θαη βηβιίνπ
θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ.
γ) Οη δαπάλεο ζχλαςεο ηεο χκβαζεο.
δ) Οη δαπάλεο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο, δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη (ππνβνιή κειεηψλ
θιπ) γηα αδεηνδφηεζε, ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχλδεζε απηψλ κε
δίθηπα ΓΔΖ θιπ., φρη φκσο νη δαπάλεο ηπρφλ κεηαθνξάο δηθηχσλ κέρξη ην γήπεδν
ηνπ έξγνπ, εθηφο θαη αλ απηφ ξεηά πεξηιακβάλεηαη ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο.
ε) Οη δαπάλεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη
γεληθά θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά.
δ) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά γξακκψλ ησλ δηθηχσλ
ειεθηξηζκνχ, ηειεθσλίαο, λεξνχ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ είζνδν ηνπ έξγνπ, κέρξη ηα ζεκεία εζσηεξηθήο
δηαλνκήο ηεο εγθαηάζηαζεο.

Αρθρο 25ο: ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ
(16)
Ζ ρξήζε ηνπ έξγνπ, παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο θχζεσο
απηψλ, επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΠΗΟΤ – ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, αθνχ νη ελ
ιφγσ δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο πνπ πξνζέθεξε θαη ζηηο γεληθέο δαπάλεο
πνπ ηνλ βαξχλνπλ) πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα
απνκαθξχλεη απφ ηνπο γχξσ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ην εξγνηάμην, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία,
ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, λα ηζνπεδψζεη
ηνπο ρψξνπο επάλσ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ.
ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ –
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ
27.1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ απφ ηελ
πξνζσξηλή παξαιαβή λα παξαδψζεη, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζηελ Τπεξεζία θσηνγξαθίεο
ηνπ έξγνπ θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
(17)

27.2.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ δπλαηφηεηα
κεηαθίλεζεο, κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο ηνπ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ επίβιεςεο, θάζε θνξά πνπ εηδνπνηείηαη γη' απηφ ην ζθνπφ.

(18)

ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
28.1
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
28.1.1 Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά
ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
28.1.2 Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.
28.1.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
28.1.4 Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102
ηνπ Ν.Γ. 400/1970. Οη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ.
400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ.
28.1.5 Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ
αιινδαπή, ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη
δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/1985.
28.1.6 Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε
ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε
ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν αλάδνρνο
παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/ θαη
πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.
28.1.7 ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο :
- ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο
- ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ.
28.1.8 Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί
αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ
απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο , ζα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξηφδνπ.
28.1.9 Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε
ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα

αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ
Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία.
Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ν
δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ
ιπζηηεινχο ειέγρνπ.
28.1.10 ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε ΔΤΡΩ.
28.1.11
(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ θάζε ζηνηρείν
απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν
ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη ν Κ.η.Δ., ππφςε ησλ δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ
ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ εθηέιεζε/ ζπλέηαμε σο αλάδνρνο.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ
ηνπ θιπ. απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην
έξγν απφ νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ Κ.η.Δ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ.
(2) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
- λα επηθνηλσλεί απ‟ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ
Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ
Αλαδφρνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο.
28.1.12 Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ :
(1) Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη ειιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην
πνπ έξρεηαη ζε αληίζεηε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξ. 2
ηνπ Ν.Γ. 400/1970 είλαη άθπξν.
(2) Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ
έρνπλ επηθπξσζεί απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
(3) Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ
ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξν εάλ απηή παξαπέκπεη
ζε μέλνπο θαλφλεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε
νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ.
28.2 ΔΗΓΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ
28.2.1 Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη
εληφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ απφ ηνλ
ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα
ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο)
αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο), ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο
ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο (εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο
θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ
παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα:
- λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή
πξνο ηνλ Αλάδνρν, αλ ππάξρεη.
- ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε
θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
- ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο
δηαδηθαζίεο είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην.

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη :
γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη
γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν
ησλ νθεηιφκελσλ
πνζψλ.
28.2.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην
νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε
ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε
ρξέσζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ
θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 28.2.1. Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία
θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ.
28.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ (ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ
δελ κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ.,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
- λα παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν
- ή λα εθπίπηεη απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
28.2.4 ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά)
νπνηαδήπνηε δεκία θιπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε
πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα ην
ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη
πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ
έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
28.2.5 ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ, ην Έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη
φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
28.3 ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξηλ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο απαξαηηήησο “Βεβαίσζε Αζθάιηζεο” (Cover Note), φπνπ λα
αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη
ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
28.4 ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
28.4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά
ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε
ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ θιπ)
28.4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ
ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην
πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΗΚΑ
θιπ).
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο
θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
28.4.3 Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.28.4.1 θαη 28.4.2, ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.
28.4.4 Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

28.5
Αζθαλιζη ηοσ εργοσ “καηα πανηοζ κινδσνοσ” -ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ-ΚΤΡΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
28.5.0. Αζθάιηζε έλαληη πιηθψλ δεκηψλ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα κε
ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ
έξγνπ (ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ).
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία εθηφο απφ:
α. αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν,
ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο.
β. ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ
θαχζε ππξεληθνχ θαπζίκνπ.
γ. σζηηθά θχκαηα πξνθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε
ηαρχηεηα ίζε πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππεξερεηηθή ηαρχηεηα.
δ. πξφζηηκα ή/θαη πνηληθέο ξήηξεο.
Θα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηε παξαιαβή ηνπο
κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα γίλεη αξρηθψο γηα ην πκβαηηθφ Σίκεκα ηνπ Έξγνπ (πιελ ΦΠΑ)
θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε θάζε θνξά λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο
(ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ.
Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη „‟θαηά παληφο θηλδχλνπ‟‟ θαη ε ηπρφλ
«παξαθείκελε πεξηνπζία», νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ.
Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Δξγνιαβηθνχ πκθσλεηηθνχ θαη
ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ "ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο".
28.5.1 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ
α.
Αληηθείκελν αζθάιηζεο
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε “ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ” ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη
Σξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο
γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε
πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ θαη πεξηφδνπ ζπληήξεζεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ
άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα
ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο.
β.
Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο
Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ
Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ
γ.
Απνδεκίσζε
(1)
Καηά ειάρηζηνλ ε αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ
πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα πεξηιακβάλεη:
 Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ Σξίησλ
 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή Θάλαην Σξίησλ θαηά άηνκν
 Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ
(2) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά
ηελ πεξίνδν πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ.
(3) Θα θαιχπηεηαη επίζεο θαη ε εξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ
πεξίπησζε αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν.
28.5.2 Αζθάιηζε Κχξηνπ Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ.
α.
Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο (Δηδηθφο θαη
πλήζεο ¨Βαξέσο Σχπνπ¨) Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ.

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη θαη΄ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο κεραλεκάησλ:
(1) πλήζεο Κχξηνο Μεραληθφο Δμνπιηζκφο «Βαξέσο Σχπνπ»
Ασηοκινούμενος
Γηακνξθσηήξεο (ηζνπεδσηήξεο), Πξνσζεηήξεο, Φνξησηέο, Υσκαηνζπιιέθηεο (απνμεζηέο),
Δθζθαθείο, Δξγνηαμηαθά Φνξηεγά (Dumpers), Απηνθηλνχκελεο αληιίεο ζθπξνδέκαηνο,
Γηαζηξσηήξεο ζθπξνδέκαηνο (ηχπνπ GOMACO ή αλάινγνπ), Παζζαινεκπήθηεο,
Μεραλήκαηα θαηαζθεπήο εγρχησλ παζζάισλ, Αζθαιηνδηαλνκείο (Federal), Γηαζηξσηήξεο
αζθαιηνκίγκαηνο (Finishers), Γεξαλνί, Οδνζηξσηήξεο.
Μη ασηοκινούμενος
πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, (ηαζεξέο) αληιίεο ζθπξνδέκαηνο, Θξαπζηηθά
ζπγθξνηήκαηα, πγθξνηήκαηα παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο, Γνκηθνί ππξγνγεξαλνί.
(2) Δμεηδηθεπκέλνο Κχξηνο Μεραληθφο Δμνπιηζκφο
πσο π.ρ.: πγθξνηήκαηα νιηζζαίλνληνο ή/θαη αλαξξηρφκελνπ μπινηχπνπ, εμνπιηζκφο
εηδηθψλ ζπζηεκάησλ γεθπξνπνηταο κε ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνθψλ θιπ.
β.

γ.

δ.
ε.

ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηελ ηαπηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε
ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ
ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο.
Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή
δεκηάο ( εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή / θαη
ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία,
Αλζξψπηλν ιάζνο ή / θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ
πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.
Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη
ηνπο αλαγθαίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
Έξγνπ. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ
άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ .

28.6
ΑΦΑΛΗΖ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΚΑΗ
ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ (Μ.Δ.)
28.6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
28.6.2 Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ
είλαη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί.
28.6.3 Ζ ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί
εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε.
28.6.4 ε φηη αθνξά ηελ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, πέξα απφ ηελ
ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, ε επηπιένλ αζθάιηζε, ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηελ θείκελε
Ννκνζεζία, κπνξεί λα γίλεη θαη κε εληαίν αζθαιηζηήξην πνπ λα αθνξά φιν ην κεραληθφ
εμνπιηζκφ.
28.6.5 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα Απηνθηλνχκελα Μεραλήκαηα Έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή
αζθάιηζε κε βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο.
28.6.6 Ωο Απηνθηλνχκελα Μεραλήκαηα Έξγσλ, πνπ εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ., είλαη
φζα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε ελεκέξσζε
(ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ/Γ13ε/5-7-2005) ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή
Καηάηαμεο.
28.6.7 Σα φπνηα κεραλήκαηα εθηεινχλ ηελ ίδηα εξγαζία κε απηνθηλνχκελα Μ.Δ. ρσξίο λα
είλαη ηνπνζεηεκέλα επί απηνθηλνχκελνπ πιαηζίνπ («ΣΑΣΗΚΑ» ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ
ΔΡΓΩΝ) δελ εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο αζθάιηζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

28.7
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ
ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
ην αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα
πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη :
28.7.1 ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο
θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε
απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ
(ΚηΔ), νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο.
28.7.2 Ο ΚηΔ., νη εθπξνζσπνχζεο Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη
ηνπ ΚηΔ ( θαη /ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο “ Γηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ” ( cross
liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ.
28.7.3 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη
ηπρφλ θαηά :
- ηνπ Αλαδφρνπ
- θαη /ή ησλ Μειεηεηψλ θαη πκβνχισλ ηνπ
- θαη / ή ηνπ ΚηΔ
- θαη / ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ θαη / ή ησλ πκβνχισλ ηνπο
- Καη /ή κέξνπο ή/ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ
κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή
παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην
Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη / ή δεκία
πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ.
Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ
θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ
πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.
28.7.4 ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ,
πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε
δεκία θιπ., απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην
ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ
ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο ( εηδηθέο, ή αιινχ είδνπο εληνιή,
ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε
ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ
απηφ.
Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία θαη‟ νπδέλα ηξφπν
ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
χκβαζε.
28.7.5 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο,
ησλ πκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ
ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ
πξνζψπσλ.
28.7.6 Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ
έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο
ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο.
28.7.7 Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 28.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε
επζχλε ηεο Τπεξεζίαο θαη/ ή ησλ πκβνχισλ ηεο θαη / ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ
απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο).
28.7.8 Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή
χκβαζε ζπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο.

Αρθρο 29ο: ΠΔΡΑΗΧΖ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 168
Ν. 441/16, ρνξεγείηαη βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ.
Ζ ρνξήγεζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο εξγνιαβίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ην ρξφλν εγγχεζεο (15 κήλεο)
θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 170
Ν. 4412/16.
Ζ βεβαίσζε απηή εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία εθφζνλ :
 έρεη πεξαησζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, πεξηιακβαλφκελεο ηεο
πξνεηνηκαζίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ έξγσλ
δηακφξθσζεο ρψξσλ, ε παξαιαβή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη θαηαιφγσλ εμνπιηζκνχ
θαη ηέινο ε παξαιαβή ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
 έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο νη θαηά ηε χκβαζε απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη έιεγρνη,
 έρνπλ παξαιεθζεί ην πιήξεο κεηξψν θαη ηα ζρέδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
 έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απνξξένπλ απφ ηελ
Δξγνιαβηθή χκβαζε.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ θαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ
δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 Ν.
4412/16. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγήζεθε ή δελ ζπληειέζζεθε ε πξνζσξηλή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο, δηελεξγνχληαη
ηαπηνρξφλσο πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή απφ επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απνθιεηζηηθά
γηα ην ζθνπφ απηφ.
ΑΡΘΡΟ 30ο: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλ δελ δηαηίζεηαη
απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα εμεπξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαη ε Τπεξεζία δελ
αλαιακβάλεη θακηά ζρεηηθή ππνρξέσζε ή επζχλε.
ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ην έξγν κε πιήξε θαη πηζηή ζπκκφξθσζε πξνο ηηο
δηαηάμεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα σο
πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ έιιεηςε ειαηησκάησλ ή πιεκκειψλ εξγαζηψλ θαη
σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πιεκκέιεηαο.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη νθείιεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ηπρφλ κειέηεο,
νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά είλαη ρσξίο ειιείςεηο θαη ειαηηψκαηα.
Μέρξη θαη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλνξζψζεη κε ηηο δηθέο ηνπ
δαπάλεο νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα θαη ειιείςεηο ζην έξγν.
Γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ειιείςεσλ
θαη ειαηησκάησλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, ηφζν κέρξη ηελ Πξνζσξηλή
Παξαιαβή, φζν θαη απφ ηελ Πξνζσξηλή κέρξη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 Ν. 3669/08, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 4070/2012.
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
αλ Αλσηέξα Βία ζεσξνχληαη φια ηα πεξηζηαηηθά ή γεγνλφηα εθείλα ηα νπνία μεθεχγνπλ,
θαηά εχινγε θξίζε, απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηα νπνία (πεξηζηαηηθά ή
γεγνλφηα) είλαη αδχλαηνλ αθφκε θαη κε ηα κέηξα ζχλεζεο θαη επηκειείαο λα πξνβιεθζνχλ ή
απνηξαπνχλ, φπσο ζενκελίεο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, εθξήμεηο, δνιηνθζνξέο (ζακπνηάδ),
πφιεκνη, επαλαζηάζεηο, αληαξζίεο, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, παξαθψιπζε εξγαζηψλ απφ
ηξίηνπο, λφκηκεο απεξγίεο θεξπγκέλεο επίζεκα θαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο
εξγαδνκέλσλ, κέηξα θαη απαγνξεχζεηο απφ κέξνπο ησλ Αξρψλ θαη παξφκνηαο θχζεο

πεξηζηαηηθά, εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά απηά επηθέξνπλ αδπλακία
ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Δλ ηνχηνηο, ε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζθφκηζε πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε θαζπζηέξεζε ζηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ε κε εθπιήξσζε απφ
θάπνηνλ ππεξγνιάβν ή πξνκεζεπηή ηνπ Αλαδφρνπ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ε θαζπζηέξεζή
ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε απηή, ε έθπησζή ηνπ ή ε απνηπρία θαηαζθεπήο πξψηεο χιεο, πιηθψλ
ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ξεηά ζπλνκνινγείηαη φηη δελ ζεσξνχληαη σο πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο
Βίαο.
Ρεηά ζπλνκνινγείηαη φηη δελ απνηειεί Αλσηέξα Βία δηαηαγή Αξρήο, δηθαζηηθή απφθαζε ή
άιιν γεγνλφο πνπ επηθέξεη δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε ζηηο παξαδφζεηο πιηθψλ, κεραλεκάησλ ή
εθνδίσλ ή ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νθείιεηαη ζε παξάβαζε εξγαζηαθψλ ή άιισλ
λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ή ζε επίδεημε ακέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ππεξγνιάβνπ ή
πξνκεζεπηή ηνπ. Γελ απνηειεί, επίζεο, Αλσηέξα Βία, ε θινπή, ν βαλδαιηζκφο ή άιιε
απψιεηα εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κφλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο ρσξίο θακία άιιε απαίηεζε θαηά ηνπ Δξγνδφηε.
Γηα φζν ρξφλν ζπλερίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη
θάζε ελδεδεηγκέλν κέηξν πξνο ηνλ ζθνπφ απνηξνπήο, θαη αλ ηνχην θαζίζηαηαη αλέθηθην,
πεξηνξηζκνχ ησλ εθ ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ απνξξενπζψλ δεκηψλ.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη επίζεο λα θαηαβάιεη απνδεδεηγκέλα θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο
εμνπδεηέξσζε, άλεπ ρξνλνηξηβήο, ησλ ζπλεπεηψλ νπνηαζδήπνηε Αλσηέξαο Βίαο (π.ρ. δεκηέο
ζηνλ εμνπιηζκφ, ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο θιπ.)
Γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ Αλσηέξα Βία κέρξη ηελ Πξνζσξηλή Παξαιαβή, ν Αλάδνρνο κε ίδηα
επζχλε θαη έμνδα ζα αζθαιίδεη ηνλ Δξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΤ.
ΑΡΘΡΟ 33ο : ΔΜΜΔΔ ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ
Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη, ρσξίο λα επεξεάδεηαη νπνηαδήπνηε εηδηθφηεξε ππνρξέσζε πνπ
απνξξέεη απφ ηε χκβαζε, θαλέλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζα ζεσξεζεί ππφρξεν πξνο ην
άιιν, νχηε ν Δξγνδφηεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ή/θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ Αλαδφρνπ γηα
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη έθηαζεο έκκεζεο θαη απνζεηηθέο δεκίεο ή/θαη δηαθπγφληα θέξδε (κε
ηελ έλλνηα πνπ ηνπο πξνζδίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία) ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα
χκβαζε θαη ην έξγν.
ΑΡΘΡΟ 34ο : ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
(19)
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ παξαθάησ
δηαηάμεσλ.
ηνπ λ. 4412/2016 «Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεζιών (προζαρμογή ζηις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α‟ 147),
ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ
άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύρωζη ηης Κωδικοποίηζης ηης νομοθεζίας καηαζκεσής
δημοζίων έργων» (ΚΓΔ),
(20)
ην Ν.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ
Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχεη ζήκεξα.
(21)

Οη Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ Α' 157) θαη Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α' 160).

(22)

Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α‟ 25/86) θαη

(23)

Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α‟ 137/24-8-

93).
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ιπ.) πνπ δηέπεη
(24)

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά παξαπάλσ. Γηαηάμεηο γηα ηα απνθαηλφκελα φξγαλα: Π.Γ.7/31-01-2013 (ΦΔΚ 26Α).
ΑΡΘΡΟ 35ο : ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Ηζρχεη ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 36ο : ΦΟΡΟΗ, ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαίξεηα ηνπο - βάζεη ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ - θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ
εθάζηνηε θαζνξηζκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, δψξσλ ιφγσ Πάζρα θαη
Υξηζηνπγέλλσλ σο θαη εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ επηδφκαηα αδείαο.
Αλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο
ή θαηαξγεζνχλ πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επηπιένλ ή εθπίπηεη αληίζηνηρα
απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 37ο : ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο
γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχµθσλεο µε ηε ζχµβαζε ή ην λφµν θεξχζζεηαη
έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία.
Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ αλ ζπληξέρεη µηα απφ ηηο
παξαθάησ πεξηπηψζεηο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 191 ηνπ Ν. 4412/16):
α) Τπεξβεί ππαίηηα γηα ρξφλν πέξαλ ηνπ 1/3 ηε ζρεηηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 184, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
β) Καζπζηεξεί ππαίηηα ηελ ππνβνιή ζηαδίνπ κειέηεο, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ
ηεο αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο.
γ) Οη εξγαζίεο ηνπ παξνπζηάδνπλ θαη' επαλάιεςε ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο. Γηα λα
θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ
κηα θνξά ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 188, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ ή ειιείςεσλ ηεο κειέηεο θαη λα κελ έρεη αζθεζεί
έλζηαζε ή ε αζθεζείζα λα έρεη απνξξηθζεί.
Γηα ηε δηαδηθαζία έθπησζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 38ο : ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Ζ ΑΠΟ
ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΧΝ Κ.Λ.Π. ΛΟΓΧ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
Ο

αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο
εξγνιήπηεο ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο κε
πεξηιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζε ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε κε ηα απ‟ απηφλ
ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα, ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ψζηε
θαλέλα εκπφδην λα κελ παξεκβάιιεηαη απ‟ απηφλ ζηηο εθηεινχκελεο, απφ ηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ ή απφ άιινπο αλαδφρνπο, εξγαζίεο.

Οπνηαδήπνηε

θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζε
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ
απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε δεκηά ή ηε θζνξά,
ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε.

ΑΡΘΡΟ 39ο : ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1418/84, ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη
ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, θαζψο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηφζν γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ φζν γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο
ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ ππεξεζία
δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ απηή ηελ επζχλε.

Βφινο, 04 - 04 - 2017
ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ζ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΗΩΑΝΝΖ ΕΑΓΟΡΗΑΝΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ

ΔΛΔΝΖ ΠΡΟΒΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

