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1. Γ Ε Ν Ι Κ Α

ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικείμενο τθσ Ε..Τ.

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) είναι θ διατφπωςθ των
Γενικϊν και Ειδικϊν Πρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα ςχζδια και
διαγράμματα που ζχουν εγκρικεί, κακϊσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο
Υπθρεςίασ, πρόκειται να καταςκευαςκεί το ζργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΛΩΝ ΕΣΧΑΩΝ ΣTHN ΡΕΛΟΧΘ
ΣΚΑΜΛΟΥΔΑ Δ.Κ ΑΝΤΛΣΣΑΣ » και πρόκειται να ςυςτακεί θ ςχετικι εργολαβικι ςφμβαςθ.
ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείμενο τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ - Προδιαγραφζσ και λοιποί
όροι εκτελζςεωσ των εργαςιϊν
Το τεχνικό κείμενο τθσ υπόψθ εργολαβίασ είναι αυτό που περιγράφεται ςτο τεφχοσ τθσ
Τεχνικισ Ζκκεςθσ τθσ παροφςθσ Μελζτθσ. Οι κατθγορίεσ, τα είδθ και οι ποςότθτεσ των
εργαςιϊν του ζργου περιλαμβάνονται ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ. Συμβατικζσ τιμζσ
μονάδοσ των εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ που περιλαμβάνονται ςτο Τιμολόγιο του ζργου.
Συμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται
ςτθ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου και αποτελείται από τθ δαπάνθ των εργαςιϊν όπωσ
αυτι διαμορφϊνεται, από τα κονδφλια για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ ςτον Ρροχπολογιςμό
Μελζτθσ και από τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) που αναλογεί.
Γενικά οι πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ε.ΤΕ.Ρ., που
αναφζρονται ςτα εγκεκριμζνα Ενιαία Τιμολόγια, ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων.
Επίςθσ πζραν των πιο πάνω, θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ι ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ _ απόφαςθσ για απαλλαγι του ζργου από τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ μελζτθσ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (εφόςον υπάρχει τζτοια). Θ ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ των πιο
πάνω και θ γνϊςθ του περιεχομζνου αυτϊν αποτελεί ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου του
ζργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται.
Πλεσ οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για εφαρμογι των ςχετικϊν με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ, βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτθςθ εκ μζρουσ του για
τθν καταβολι πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ γίνεται δεκτι.
Τα προϊόντα εκςκαφισ που πλεονάηουν και κατά ςυνζπεια δεν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ
του ζργου, κα απομακρφνονται από τθ κζςθ του ζργου και κα μεταφζρονται από τον ανάδοχο
ςε κζςεισ που επιτρζπονται από τα πιο πάνω, τθρουμζνων των διατάξεων που επιβάλλει θ
ςχετικι νομοκεςία.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ διάςτρωςθ των προϊόντων ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί θ ςτακεροποίθςθ τουσ με κατάλλθλθ ςυμπφκνωςθ και οι επιφάνειεσ που κα
προκφψουν να είναι βατζσ ςε οχιματα και αξιοποιιςιμεσ ςτθν τελικι διαμόρφωςι τουσ,
προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν τυχόν ζργα αποκατάςταςθσ.
ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενικι ιςχφσ Σιμολογίου
1.3.1 Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι
ςχετικζσ δαπάνεσ, του αναδόχου» και ςτο ςχετικό Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων, που ιςχφει από τθν
19/05/2017 με το υπ’ αρικμ. 1746 β τεφχοσ ΦΕΚ (τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ), του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν .
Ο ανάδοχοσ ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΧΑΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΟΤΔΑ Δ.Κ
ΑΝΣΙΑ» μετά από εκτίμθςθ του και ςυνδυαςμό των μζςων που διακζτει των πραγματικϊν
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δεδομζνων εκτζλεςθσ του ζργου και αποδεικνφοντασ ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των γενικϊν, ειδικϊν και
τεχνικϊν όρων που αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςι του, πρζπει να γνωρίηει ότι δεν του παρζχεται θ
δυνατότθτα υποβολισ καμίασ εκ των υςτζρων απαίτθςθσ και προβολισ οποιουδιποτε ιςχυριςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 1.4 - φμβαςθ
Με τον όρο «Σφμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ με βάςθ τθν οποία ο ανάδοχοσ:
- Κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι,
- Κα ςυντθριςει το ζργο, με μζριμνα και δαπάνεσ του κατά το χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15)
μθνϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 171 του Ν 4412/2016.
Θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 105 και
135 του Ν. 4412/2016, ςτθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ.
ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων - Τποκατάςταςθ
Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου (εκχϊρθςθ του
ζργου) είναι δυνατι αποκλειςτικά υπό τισ προχποκζςεισ τθσ υποπερίπτωςθσ ββ τθσ περίπτωςθσ δ'
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Θ υποκατάςταςθ απαγορεφεται, χωρίσ
ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου και
πρόταςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι ζχει ορίςει
υποκατάςταςθ του αναδόχου χωρίσ ζγκριςθ κθρφςςει ζκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνϊμθ του
αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου. Δεν κεωρείται υποκατάςταςθ θ, εκ μζρουσ του αναδόχου,
υπεργολαβικι ανάκεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ζργου.
Για τθν αναγνϊριςθ υπεργολάβου ωσ εγκεκριμζνου, με τισ ςυνζπειεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 165 του
Ν. 4412/2016, υποβάλλεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία κοινι αίτθςθ του αναδόχου και του
υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 165 και 166 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ - Χρθματοδότθςθ
1.7.1 Το ποςοςτό για ζξοδα και όφελοσ κακορίηεται ςε 0% και διευκρινίηεται ότι οι τιμζσ του

Τιμολογίου δεν περιζχουν το παραπάνω ποςοςτό.
Το ζργο κα γίνει με χρθματοδότθςθ από πιςτϊςεισ ΣΑΤΑ
1.7.2 Οι πλθρωμζσ του ανάδοχου κα υπόκεινται ςε όλεσ τθσ νόμιμεσ κρατιςεισ. Οι νόμιμεσ
κρατιςεισ κακορίηονται από τθ πθγι χρθματοδότθςθσ και από το ποςοςτό του εργολαβικοφ
οφζλουσ.
ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κοινοποίθςθ Εγγράφων

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 135, 140 και 143 του Ν 4412/2016. Οι κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ
Υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο ι τον αντίκλθτό του, ο οποίοσ πρζπει να είναι κάτοικοσ τθσ ζδρασ τθσ
Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, γίνεται με όργανο τθσ Υπθρεςίασ ι με οποιοδιποτε άλλο δθμόςιο όργανο ι με
δικαςτικό επιμελθτι. Κάκε κοινοποίθςθ προσ τον αντίκλθτο κεωρείται ότι γίνεται προσ τον ανάδοχο.
Για τθν κοινοποίθςθ ςυντάςςεται ςχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι
οικείεσ διατάξεισ του κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα
υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ι τουσ τυχόν πλθρεξοφςιουσ.
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ΑΡΘΡΟ 1.8 - Ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί
1.8.1 Θ εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου διζπεται από τθν ιςχφουςα για Δθμόςια Ζργα Νομοκεςία και

πιο αναλυτικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ.
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν:
Οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-08-2016), "Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" κακϊσ επίςθσ και ο Ν.
4278/2014.
Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων» όπωσ κάκε φορά ιςχφει Ο
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ. . 318/1992 (Α' 161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) "Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων..." όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) "Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα
Διαφγειά' και άλλεσ διατάξεισ
Συμπλθρωματικά ιςχφουν και οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ
πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ
και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ. ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ
και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
1.8.2 Για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου ιςχφουν :
- Θ υπ' αρ. ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ ΑΝ.ΥΡ.ΜΕ.ΔΛ. (ΦΕΚ 2221

Β), «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι
εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα
- θ Εγκ.26/2012 (ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/356/4-10-2012) τθσ ΓΓΔΕ του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΛ.,
- Θ υπ' αρ. ΔΚΡ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαςθ Υπουργοφ Υποδομϊν,
Μεταφορϊν & Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)»
- Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟ 17 - Αρικμ. πρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΗ4653ΟΞ-Κ2Ρ) Απόφαςθ
Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα
εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)» με τθν οποία προτείνονται 59
Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ((ΡΕΤΕΡ) ςε αντικατάςταςθ των 59 που αναςτάλκθκαν
Συμπλθρωματικά των παραπάνω ζχουν εφαρμογι τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν
εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEΝ) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CΕΝΕLΕC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CΕΝ» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ
(HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν.
1.8.3 Επιπλζον κατά ςειρά ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ
εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ
εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των
βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ
τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που
είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.
γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ
και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε) που
αναφζρονται ςε εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΜΕΝ) που
ζχουν κεςπιςκεί με τθν ςχετικι ΚΥΑ.
δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ
Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ 150 (International
Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ
1.8.4 Λςχφοντεσ Κανονιςμοί και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (όπωσ ιςχφουν ςήμερα) (όπωσ ζχει τροποποιθκεί

και ιςχφει ςιμερα, με τον Ν.4281/14).
1. Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ
2000) που εγκρίκθκε με τθν αρικμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο
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Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ-ΕΑΚ 2000, όπωσ διορκϊκθκαν το 2003 - (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03
και 781 Β/18-6-03 αντίςτοιχα).
2. Θ ΚΥΑ 16462/29/2001 - Μζροσ Α' Σφνκεςθ, Ρροδιαγραφζσ και κριτιρια ςυμμόρφωςθσ για τα
κοινά τςιμζντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
3. Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμοφ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), κακϊσ και οι
αποφάςεισ και εγκρίςεισ, που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε εγκρίςεισ ςιδθροφ οπλιςμοφ
κ.λπ. υλικϊν, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ.
4. Ο Λςχφων Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.)
5. Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπωσ ιςχφει ςιμερα.
6. Ο Κανονιςμόσ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων
7. Οι διατάξεισ τθσ .Ε.Θ.
8. Οι Κανονιςμοί Διάκεςθσ Λυμάτων, Ακακάρτων και Πμβριων
9. Οι Κανονιςμοί Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων
10. Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων
11. Τα Ρ. . 778/80 και 1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν»
(ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίςτοιχα).
12. Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ρυροπροςταςίασ των Κτιρίων «Ρ. . 71/88», όπωσ ιςχφουν μετά από
τθν 33940/7590/17-12-98, απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπζσ πυροςβεςτικζσ
διατάξεισ.
13. Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, Δαςικισ Υπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με
αγωγοφσ υψθλισ τάςθσ τθσ .Ε.Θ. κ.λπ.
14. Οι Ευρωκϊδικεσ ι αντίςτοιχοι κανονιςμοί άλλων χωρϊν ςε κζματα που δεν καλφπτονται από
τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ και αποφάςεισ.
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατθγοριϊν εργαςιϊν που εγκρίκθκαν με τθν αρικ. Εγκφκλιο 9/2602-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων.
16. Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989)
17. Οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ
και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ
τθσ Δθμοπραςίασ.
18. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.
.Ε), ςτο μζροσ που αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία.
19. Το Ρ. . 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν».
20. Το Ρ. . 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγείασ που
πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια.
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83).
ΑΡΘΡΟ 1.9 - Γλϊςςα
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ
αλλθλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε
δφο γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα.
ΑΡΘΡΟ 1.10 - ειρά ιςχφοσ ςυμβατικϊν τευχϊν
Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία αλλθλοςυμπλθρϊνονται αλλά ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ εξισ, εκτόσ εάν ορίηεται
διαφορετικά ςτθ Διακιρυξθ:
1) Το ςυμφωνθτικό.
2) Το Τιμολόγιο Μελζτθσ.
3) Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.).
4) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ όπωσ περιλαμβάνονται ςτθν αναφορά των ΕΤΕΡ ςτο αναλυτικό

τιμολόγιο.
5) Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.)
6) Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ.
7) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι
εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ
περίπτωςθ αυτι από τα ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί
τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου.
8) Το χρονοδιάγραμμα/Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από
τθν Υπθρεςία
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Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των παραπάνω:
(1) Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
(2) Οι Ευρωκϊδικεσ.
(3) Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε. (ι του τ. Υ. .Ε.)
(4) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και Λ.5.Ο.
ΑΡΘΡΟ 1.11 - υμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο - τιρθςθ των αςτυνομικϊν διατάξεων
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του εςωτερικοφ
δικαίου, τθν κοινοτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νομοκεςία, που ζχει καταςτεί εςωτερικό
δίκαιο.
Θ κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου
που διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι
παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε
ςυνάφεια με αυτζσ. Επιπροςκζτωσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ
κανόνεσ δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι
παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν
κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. Οι
ανωτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του δικαίου τθσ διεκνοφσ
ευκφνθσ για τισ περιπτϊςεισ που τυχόν ζχουν εφαρμογι και τθσ οποίασ ο μθχανιςμόσ κινείται
αυτόματα και απειλοφνται κυρϊςεισ τόςο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όςο και κατά του κράτουσ τθσ
υπθκοότθτάσ του ι τθσ ζδρασ του.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία το
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του
κοινοποιοφνται και αναφζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ υποχρζωςι
του αυτι καλφπτει και ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ.
Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων, των Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων,
υποχρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ ςχετικζσ
διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ
κτλ., που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 1.12 - Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ
Θ ευκφνθ μελϊν Κοινοπραξίασ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 140 του Ν.4412/2016.

2. Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Σ Η 

ΑΡΘΡΟ 2.1 - Άδειεσ και εγκρίςεισ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε
είδουσ αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι
αλλαχοφ και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ
τοφτο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρμόδια
Υπθρεςία. Ραράλλθλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντίγραφα όλων των ςυναφϊν
δικαιολογθτικϊν) ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ
αδειϊν ι υποχρεϊςεων χρθματοοικονομικισ φφςθσ.
Ο Διμοσ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον Ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ
διοικθτικζσ άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Πςον αφορά άδειεσ που μποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ
αρχισ, ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο μθ ζκδοςισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ,
ο Διμοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράμει, εφόςον ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
1. Ο νόμοσ καταλείπει ςτον Διμο τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδρομι αυτι ι όχι.
2. Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του ευχζρειασ
ι κατάχρθςθ εξουςίασ.
Ο Διμοσ αναλαμβάνει να παράςχει τθ ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου και
μόνο με τουσ τφπουσ και τα μζςα, που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα
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για τθν ζκδοςι τθσ άδειασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία.
ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλζπων
Θ επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 136 του Ν. 4412/2016 και
ςφμφωνα με το άρκρο 8 παρ 3 του ΡΔ 437/1981. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ορίηει, ωσ επιβλζπων,
τεχνικό υπάλλθλο που κα παρακολουκεί το ζργο και γενικά κα προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια
για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των ζργων. Ραρακολουκεί και ελζγχει τθν ποιότθτα και ποςότθτα
των εργαςιϊν και γενικά να τθροφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και τθσ παροφςασ ςυγγραφισ από τον
ανάδοχο.
Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου και μετά από αυτι μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ, ο
επιβλζπων κρίνει ότι θ καταςκευι του ζργου ι τμιματοσ αυτοφ δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
ι το ζργο ζχει ελαττϊματα το αναφζρει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και αυτι αφοφ
διαπιςτϊςει κατόπιν επικεϊρθςθσ τα ελαττϊματα αυτά απευκφνει ςτον ανάδοχο ειδικι διαταγι
ςχετικά με τθν αποκατάςταςθ τουσ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία ι το ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ
του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και πικανόν και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον
περιοριςμό των ελαττωμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 159 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον επιβλζποντα και ςε όλουσ τουσ
εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ επίςθσ και ςτουσ
ςυμβοφλουσ, που τυχόν κα χρθςιμοποιιςει θ Υπθρεςία για να τθ ςυνδράμει και για όποιον άλλο θ
Υπθρεςία αποφαςίςει να δϊςει ςχετικι ζγκριςθ ςφμφωνα με το άρκρο 138 παρ 14 του Ν.4412/2016.
Το γεγονόσ ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ
που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ (βλ. και Άρκρο 3.1
τθσ παροφςασ «Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου).
ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αντικατάςταςθ Επιβλζποντα
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ του επιβλζποντα οποτεδιποτε και για
οποιοδιποτε αιτία, χωρίσ εκ του λόγου τοφτου να κεωρείται ότι προςβάλλεται ζννομο ςυμφζρον του
Αναδόχου ι να ςτοιχειοκετείται δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει αποηθμίωςθ ι παράταςθ
προκεςμιϊν.
3. Α Ν Α Δ Ο Χ Ο 

ΑΡΘΡΟ 3.1 - Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου
Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ορίηονται ςτο άρκρο 138 του Ν 4412/2016.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ
ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.
Υποχρεοφται να εφαρμόηει πιςτά τα προβλεπόμενα από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, τθ διακιρυξθ και
προχπολογιςμό του ζργου και τθν ΤΣΥ ςε ό,τι αφορά τισ μονάδεσ εργαςίασ και τθν τιρθςθ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, χωρίσ καμιά παρζκκλιςθ χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Οι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και το νόμο, ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το
αρμόδιο όργανο για ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ κακϊσ και θ εκτζλεςθ
των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Σχετικά με τισ
αυξομειϊςεισ εργαςιϊν και τισ νζεσ εργαςίεσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/201.
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν
χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν βελτιϊνουν το ζργο.
Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ αντιμετωπίςει ςυνκικεσ ι εμπόδια τα
οποία δεν προβλζπονται από τθ μελζτθ και τθν Τεχνικι περιγραφι, οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ
και εγγράφωσ τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία για τθν περαιτζρω αντιμετϊπιςθ τοφτων.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με πρωτοβουλία και ευκφνθ δικι του να βρει τα κατάλλθλα για τα ζργα
μθχανιματα ςτον αρικμό και ςτο είδοσ που χρειάηονται για τθν ζντεχνθ και εντόσ τθσ ολικισ
προκεςμίασ, που προβλζπεται από το άρκρο 6.3 τθσ παροφςασ (Συνολικι Ρροκεςμία), περάτωςθσ
των εργαςιϊν.
Καμία παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ ι πρόςκετθ αποηθμίωςθ πζραν των ςυμβατικϊν τιμϊν
μονάδασ αναγνωρίηεται ςε περίπτωςθ δυςκολιϊν για τθν εξεφρεςθ μθχανθμάτων, βλαβϊν ι
αδυναμιϊν χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν. Οι χειριςτζσ των μθχανθμάτων πρζπει να κατζχουν το ανάλογο
με το μθχάνθμα δίπλωμα. Οι δαπάνεσ μεταφοράσ των μθχανθμάτων ςτουσ τόπουσ των ζργων
βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ τισ ςχετικζσ με τουσ μιςκοφσ, θμερομίςκια αςφαλιςτικζσ
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ειςφορζσ και λοιπζσ εργοδοτικζσ επιβαρφνςεισ του προςωπικοφ το οποίο κα απαςχολιςει κατά τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ τον ανάδοχο επιβαρφνει θ αξία των κάκε φφςεωσ υλικϊν που κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (καφςιμα -λιπαντικά -εκρθκτικά, κ.λ.π.) τα
μιςκϊματα των μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων ωσ επίςθσ και όλα τα γενικά ζξοδα αυτοφ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων
και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του
ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με
τθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ
(ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά
μζτρα. Φζρει δε ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα το οποίο ικελε ςυμβεί, ςε οποιονδιποτε
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ανζλαβε.
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ηθμιά που προκαλείται από αυτόν ι το ςυνεργείο του ςτο Δθμόςιο ι
οποιονδιποτε τρίτο.
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ
του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, φζρει δε ακζραια τθν ευκφνθ τυχόν εκριξεωσ πυρκαγιάσ από
αιτία που ςχζςθ κα ζχει με το εργοτάξιο.
Οι δαπάνεσ τθσ επί του εδάφουσ εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων, τθσ καταςκευισ ςτακερϊν
ςθμείων, εκτφπωςθσ ςχεδίων, καταμετριςεων εν γζνει, θ ςφςταςθ των εργοταξίων, θ ςυντιρθςθ των
οδϊν προςπελάςεωσ του ζργου, βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ τισ προςωρινισ και αναμνθςτικισ
πινακίδασ πλθροφόρθςθσ του ζργου, καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν εμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτθ
ςφμβαςθ από άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιεί θ Υπθρεςία ι από τθν ίδια τθν Υπθρεςία, ι και
το προςωπικό αυτισ ι κάκε άλλθσ αρχισ που αςχολείται με τθν εκτζλεςθ ζργου μζςα ςτο ίδιο
εργοτάξιο ι πλθςίον αυτοφ.
Θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν ζχει υπολογιςκεί ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου
και για το λόγο αυτό καμίασ άλλθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ δικαιοφται ο εργολάβοσ.
ΑΡΘΡΟ 3.2 - Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (αλλά και όλοι οι διαγωνιηόμενοι κατά
τθ φάςθ του διαγωνιςμοφ εφόςον το κρίνουν αναγκαίο) να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι τουσ
ςτοιχεία από τθν Υπθρεςία και να υποβάλλει γραπτϊσ τυχόν επιςθμάνςεισ του και προτάςεισ για
ςυμπλιρωςθ, τροποποίθςθ ι βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν και των μεκόδων υλοποίθςθσ του
ζργου. Ο ζλεγχοσ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των
ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον
Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3.3 - Διεφκυνςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο
Θ διεφκυνςθ των ζργων από τον ανάδοχο ςτουσ τόπουσ καταςκευισ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο
139 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα κα πρζπει να γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα
προςόντα και είναι αποδζκτθ από τθν Υπθρεςία. Θ επί τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ
ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ
φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου - ζνασ τεχνικόσ διπλωματοφχοσ ανϊτατου
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΕΛ) ι ανϊτατου τεχνολογικοφ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΤΕΛ)
Για το προςωπικό που αποτελεί τθν ελαχίςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθ διευκφνουςα
υπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ
αςφάλιςθσ των εργαηομζνων.
ΑΡΘΡΟ 3.4 - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των καταςκευϊν του ζργου
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 και όπωσ ορίηεται ςτο Τεφχουσ τθσ
Διακιρυξθσ.
Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ
των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Σφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου
περιορίηεται ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ αρχικισ εγγφθςθσ, όπωσ τυχόν ςυμπλθρϊκθκε
κατόπιν τθσ υπογραφισ ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου
Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. Το ςφνολο τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται χωρίσ
κακυςτζρθςθ, αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ και τθ ςφνταξθ του
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τελικοφ λογαριαςμοφ του ζργου.
ΑΡΘΡΟ 3.5 - Νόμιμοσ εκπρόςωποσ Αναδόχου
Λςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 138 και ςτο άρκρο 143 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. Θ
διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από
τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν Υπθρεςία. Θ επί τόπου των
ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι
υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου.
Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι ι τουσ τυχόν
πλθρεξοφςιουσ.
Πταν πρόκειται για υπογραφι του χρονοδιαγράμματοσ, των επιμετριςεων, των πρωτοκόλλων
αφανϊν εργαςιϊν, των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν (Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των
Ανακεφαλαιωτικϊν Ρινάκων, ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, των πιςτοποιιςεων και τθσ επί τόπου
παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ καταςκευισ του ζργου, ο ανάδοχοσ μπορεί να αντιπροςωπευκεί από
τεχνικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο τεχνικό που ζχει τα νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά
προςόντα. Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 140 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3.6 - Τπεργολαβία
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 131 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων για τθν εκτζλεςθ μζρουσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ, ςε
κάκε περίπτωςθ, παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ, τισ
ςυνυφαςμζνεσ ςυνζπειεσ και ευκφνεσ ςφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν 4412/2016.
Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει κάκε ςτοιχείο (ςυμβατικό, οικονομικό, προόδου,
ολοκλιρωςθσ κτλ.) που ςχετίηεται με τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των υπεργολάβων, ωσ εάν
αυτά αφοροφςαν τθν εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου κατά τθ ςφμβαςθ.
ΑΡΘΡΟ 3.7 - Τποκατάςταςθ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 164 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο
3.8.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του
φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι
κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96
(αρ. 7 -9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 42) (Ο Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων
για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων αρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται
από αυτόν όπωσ διατάξεισ των: Ν. 1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ.)
3.8.2 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ)
και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/2016 (αρκ. 138 παρ. 7)
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και
Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΛΡΑΔ/οικ177/2-3-01,
ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ
ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ
μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.3669/08 (αρ.138 παρ.8).
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων,
να τουσ ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν
εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και
υγείασ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ
από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν
αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν
περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ
εταιρεία).
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3.8.3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ.2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα :
3.8.3.1

Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ
Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα:
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των
προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα
υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα απαςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από
20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ305/96
(αρ. 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα III του άρκρου 12
του ΡΔ 305/96.
β. Ο ανάδοχοσ και εάν δεν υπάρχει ο κφριοσ του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να καταρτίςει και να
υποβάλλει ςτθ Δ/νςθ του ζργου υπθρεςίασ, εντόσ προκεςμίασ 25 θμερϊν, από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, Σχζδιο αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ) και φάκελο αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΥ) και να
ακολουκιςει τισ υποδείξεισ/προβλζψεισ των ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και τθν ΥΑ
ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλείψεισ
που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία
που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του,
κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ,
εξοπλιςμόσ κλπ.)
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν
λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ
ΔΛΡΑΔ/οικ/ 889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10)
και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ ελεγκτικϊν
αρχϊν.
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφαλείασ
Υγείασ (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και
για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ
του ζργου.
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ:

ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρκ. 3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν:

α. απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του
ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι.
β. οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαιτζρουσ κινδφνουσ: Ρ. . 305/96 (αρκ. 12
παράρτθμα II)
γ. απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
δ. για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ
νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του
ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ.
Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι κάκε

Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.
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4412/2016
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το

ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ
ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ
5. Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται

ςτθν ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
3.8.3.2

Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ
ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
Α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4)
Β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και
άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 ζωσ 25)
Γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα
εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και
Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ
επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν. 3850/10
(αρ. 9).
Δ . Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ
εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων:
1.

Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφαλείασ και ιατρό εργαςίασ, των
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων
εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν. 3850/10 (αρ.
43 παρ. 1α και παρ. 3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ

υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17
παρ. 1)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από
τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ
εργαςίασ (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και
ςτθν επιτροπι Υγείασ και Αςφαλείασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ
ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το

κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρομοίων ατυχθμάτων, καταχωροφνται
ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ
αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται
ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ
τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για
τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α)
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ)
5. Λατρικό φάκελο κάκε εργαηομζνου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9)

3.8.3.3. Θμερολόγιο Μζτρων αςφαλείασ (ΘΜΑ)
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ
130646/1984 του
(τ.) Υπουργείου Εργαςίασ.
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα Ι γραφεία
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ
Δ/ νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθ διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για
ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο
επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.)
ΥΡΕΧΩΔΕ με αρικμ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208/12-9-2003.
3.8.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολογίου

Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)
Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει
αυτό να ςχετίηεται με το ΘΜΑ.
Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και
εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων
υποδείξεων/ διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ.
3.8.1

Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο_
εργοτάξιο.
3.8.4.1

Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των
εργαςιϊν, τα παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ:
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ 105/95, ΡΔ 305/96
(αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1)
β. τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω
από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηομζνουσ από τον κίνδυνο
θλεκτροπλθξίασ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων
κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των
εγκαταςτάςεων αυτϊν: ΡΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 6).
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισδιάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ,
πρόλθψθ- αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ
πυροςβεςτιρων, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 3,4, 810), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 1073/81
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 13 ,14).
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ
εργαηόμενουσ όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ
ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ
κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ
για τθ χριςθ του: ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι
τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, ΡΔ 396/94, ΡΔ 305/96 (αρ.9, παρ.γ).
3.8.4.2

Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ-εκφόρτωςθ
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :
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α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των
πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με :
- Τθν Υ.Α. αρικμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΡΥΜΕΔΛ: Οδθγίεσ ςιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7)
- Τθν ΚΥΑ αρικμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΛ « Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν
αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και
οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν»
- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και τθν τροπ. αυτοφ:
Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46)

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ,
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και θ τροπ. αυτοφ Ν. 3542/07
(αρ. 43,44).
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των
κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ:
ΡΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΡΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ.
31,35).
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ,
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81
(αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/9Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 1 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ.8 (γ, ε, ςτ, η) και
αρ.12 παραρτ. ΐν μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα II παρ. 4+ , Ν. 2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. Αυτοφ:
Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν:
α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ
και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ,
χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΡΔ 82/10.
3.8.4.3

Μθχανιματα ζργων/εξοπλιςμοί εργαςίασ – αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2)
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν),των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό
ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.
1430/84 (αρ. 11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. Αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και
ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. ΛΧ), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35).
Β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ παρ. 7.4
και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:
1.

Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ

2.

Άδεια κυκλοφορίασ

3.

Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ

4.

Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)

5.

Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β’,

τμιμα ΛΛ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. ΛΛ, παρ.2.1)
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριςτοφ μηχανήματοσ ςυνοδεφει το χειριςτή.
6.

Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθεγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα
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αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6).
7.

Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ
και αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3
και αρ.4. παρ.7).
3.8.5 Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο
εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του
εκτελοφμενου ζργου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του
εκτελοφμενου ζργου.
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα:
3.8.5.1

Κατεδαφίςεισ:

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.
2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ.
αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β
τμιμα ΛΛ, παρ. 11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ.
αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09.
3.8.5.2

Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ:

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.
9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.
6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ, παρ. 10).
3.8.5.3

ςτζγεσ.

Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ-ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Λν μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β
τμιμα ΛΛ παρ.4- 6,14).
3.8.5.4

Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΛΛΛ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
3.8.5.5

Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ κλπ)

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ),
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Λν μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.12).
3.8.6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ
διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και
υγείασ ςτο εργοτάξιο.
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Α. Νόμοι

Ρ. . 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Ρ. . 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Ρ. . 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Ρ. . 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

Ν. 2168/93

ΦΕΚ 147/Α/93

Ρ. . 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Ρ. .Ρ 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Ρ. . 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Ρ. . 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Ρ. . 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Ρ. . 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Ρ. . 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Β. Προεδρικά Διατάγματα
Ρ. . 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

Ρ. . 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Ρ. . 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

Ρ. . 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Ρ. . 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

Ρ. . 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Ρ. . 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Ρ. . 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Ρ. . 1073/81

ΦΕΚ 260/Α/81

Γ. Τπουργικζσ Αποφάςεισ

Ρ. . 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Ρ. . 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/Δ/89

ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ - Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.)
3.9.1 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά και τα ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα

προϊόντα που προδιαγράφονται για τθν καταςκευι του ζργου ςφμφωνα με τθν ΤΣΥ. Απαγορεφεται θ
χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο
υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
Πλα τα προςκομιηόμενα από τον Ανάδοχο είδθ και υλικά για ενςωμάτωςθ ςτα ζργα κα είναι
καινοφργια, χωρίσ ελαττϊματα και κα πλθροφν τουσ αντίςτοιχουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που
κακορίηουν τον τφπο, κατθγορία και λοιπά χαρακτθριςτικά των ειδϊν και υλικϊν που κα
χρθςιμοποιθκοφν.
3.9.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, πριν τθν ζναρξθ του ζργου, να

εκπονιςει Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.).

3.9.2.1 Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ κα ενςωματϊνει και κα κωδικοποιεί όλεσ

τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν και:
1. κα περιγράφει τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ
3. κα είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία και κα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου
4. κα κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου
5. κα κακορίηει τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά
τθν καταςκευι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ (δθλαδι να είναι δυνατι θ εκ
των υςτζρων αναηιτθςθ όλων των ςτοιχείων για ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα του ζργου και θ
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ςυγκρότθςθ του μθτρϊου του ζργου).
Κατά τθ φάςθ ςφνταξθσ του Ρ.Ρ.Ε. πρζπει να γίνει ςυςτθματικι, ςχολαςτικι και ολοκλθρωμζνθ
μελζτθ των απαιτιςεων των ςυμβατικϊν τευχϊν, να εντοπιςτοφν ζγκαιρα οι τυχόν αςάφειεσ ςτα
ςυμβατικά τεφχθ κακϊσ και πικανζσ αντιφάςεισ μεταξφ τουσ, να ςυηθτθκοφν μεταξφ του Κυρίου του
Ζργου και του Ανάδοχου και να λθφκοφν οριςτικζσ αποφάςεισ για τισ λεπτομζρειεσ καταςκευισ του
ζργου, οι οποίεσ κα αποτυπωκοφν επίςθσ ςτο Ρ.Ρ.Ε.
Το Ρ.Ρ.Ε. ενόσ ζργου πρζπει να ανακεωρείται όταν προκφπτουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ, ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικι κατάςταςθ του ζργου (π.χ. τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ).
3.9.2.2 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Ρ.Ε.Ε.
Μια ενδεικτικι διάρκρωςθ των περιεχομζνων του Ρ.Ρ.Ε. είναι θ ακόλουκθ:
ΤΜΘΜΑ Λ 1.
Ειςαγωγι
1.1 Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ
1.2 Ρολιτικι Ροιότθτασ για το ζργο
1.3 Δομι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ
2. Ρεριγραφι Ζργου 2.1
Μζκοδοι καταςκευισ 2.2
Ζλεγχοι και Δοκιμζσ
2.3 Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν
3. Χρθςιμοποιοφμενοι πόροι
3.1 Ανκρϊπινο Δυναμικό
3.1.1 Οργανόγραμμα ζργου
3.1.2 Αρμοδιότθτεσ κυρίων
ςτελεχϊν 3.1.3 Στελζχωςθ του ζργου
3.2 Υλικά και υπθρεςίεσ 3.2.1 Υλικά
3.2.2 Υπθρεςίεσ 3.3 Εξοπλιςμόσ
3.3.1 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ(μθχανιματα)
3.3.2 Μετρθτικόσ εξοπλιςμόσ
4. Διαχείριςθ
4.1 Διαχείριςθ Εγγραφϊν
4.1.1 Διαχείριςθ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ
4.1.2 Κωδικοποίθςθ εγγράφων εντφπων
4.1.3 Δελτία ελζγχου και λοιπά ζντυπα
4.1.4 Αρχειοκζτθςθ
4.2 Μθ ςυμμορφϊςεισ Διορκωτικζσ / προλθπτικζσ ενζργειεσ
4.3 Επικεωριςεισ
4.4 Αναςκοπιςεισ
5. Άλλα κζματα
5.1 Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων
5.2 Αςφάλεια και Υγεία
5.3 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ
6. Ραραπομπζσ - Αναφορζσ
6.1 Σχζδια
6.2 Ρρότυπα Κανονιςμοί Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
6.3 Σφνδεςθ με Σφςτθμα Ροιότθτασ αναδόχου

ΤΜΘΜΑ
ΛΛ
7.
Ρρογράμματα Ενεργειϊν
Το λειτουργικό τμιμα του Ρ.Ρ.Ε. αποτελοφν τα προγράμματα ενεργειϊν, κάκε ζνα από τα οποία
αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα ι ςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του ζργου και περιγράφει τισ
διαδοχικζσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του.
Τα προγράμματα ενεργειϊν περιλαμβάνουν οπωςδιποτε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ του
ζργου.
Στα προγράμματα ενεργειϊν:
αναλφονται οι φάςεισ και οι δραςτθριότθτεσ για τθν καταςκευι κάκε τμιματοσ (π.χ. εκςκαφι
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βάκρων) ι λειτουργικισ ενότθτασ (π.χ. καταςκευι άνω διάβαςθσ)
κακορίηονται τα ςθμεία ςτα οποία απαιτείται ζγκριςθ πριν από τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν
(Σθμεία Στάςθσ για Ζγκριςθ, ΣΣΕ)
κακορίηονται τα ζγγραφα αναφοράσ που εφαρμόηονται (π.χ. οδθγίεσ, προδιαγραφζσ, πρότυπα,
ςυμβατικζσ απαιτιςεισ)
περιγράφονται ςυνοπτικά οι ενζργειεσ για κάκε φάςθ και δραςτθριότθτα (π.χ. οι ζλεγχοι που κα
γίνουν)
κακορίηονται τα ζντυπα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταγραφι τν αποτελεςμάτων (π.χ.
ζντυπα εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, δελτία ελζγχου εργαςιϊν κ.τ.λ.)
κακορίηονται οι εμπλεκόμενοι ςε κάκε φάςθ και δραςτθριότθτα φορείσ (π.χ. Ανάδοχοσ,
Υπεργολάβοσ, Κφριοσ του Ζργου, Τρίτοσ)
ΡΑΑΤΘΜΑ
Τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Ρ.Ε., ανάλογα με τθν ζκταςθ και το περιεχόμενο τουσ, είναι
δυνατό είτε να περιζχονται ςτο Ρ.Ρ.Ε. είτε να επιςυνάπτονται ςε Ραραρτιματα που το ςυνοδεφουν.
3.9.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛ ΕΓΚΛΣΘ ΤΟΥ Ρ.Ρ.Ε.

Θ ςφνταξθ και θ κατ' αρχιν ζγκριςθ του Ρ.Ρ.Ε. γίνεται από τον ανάδοχο μζςω των εςωτερικϊν του
διαδικαςιϊν. Στθ ςυνζχεια το Ρ.Ρ.Ε. υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία για ζλεγχο και ζγκριςθ, ςε δφο (2)
αντίτυπα, μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ζλεγχοσ και θ ζγκριςθ από τισ υπθρεςίεσ του Κυρίου του Ζργου πρζπει να καλφψουν με
λεπτομζρειεσ όλα τα κζματα που, ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα περιεχομζνων,
περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Ρ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 3.10 - τοιχεία του πεδίου του ζργου
3.10.1 Μελζτθ και γνϊςθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ

Ρριν τθν ςφμβαςθ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκεφκεί και πλιρωσ ελζγξει τθν φφςθ και τθν
τοποκεςία του ζργου και να ζχει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ
τοφτου, κυρίωσ ςε ό,τι αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι
οριςτικισ απόκεςθσ των προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθν διάκεςθ, διαχείριςθ και
αποκικευςθ υλικϊν τθν δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, νεροφ και
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, τθν διαμόρφωςθ και καταςκευι
του εδάφουσ, το είδοσ και τθν ποιότθτα των ευριςκομζνων ςτθν περιοχι κατάλλθλων
εκμεταλλεφςιμων υλικϊν το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά, υπθρεςίεσ) τα οποία κα
απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και άλλα κζματα τα
οποία κακοιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν,
ςε ςυνδυαςμό πάντα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει τα εγκεκριμζνα διαγράμματα και ςχζδια τθσ
μελζτθσ κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν
μελζτθ κακϊσ και ότι αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ
του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ ωσ άνω ςυνκικεσ και όρουσ.
Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ που ζχει, να ςυμμορφϊνεται ςτισ ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ του και δεν προκφπτει κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθ
προκεςμίασ εξαιτίασ αυτοφ του λόγου.
3.10.2 Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ)

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν
εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λειτουργιςει εξαρχισ με
γνϊμονα και ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-02-08-00-00.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν εργαςίεσ μετατόπιςθσ αγωγϊν ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία
οικονομικι ι τεχνικι ανάμειξθ. Υποχρεοφται όμωσ αυτόσ να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ ,των ωσ
άνω εργαςιϊν χωρίσ δικαίωμα όμωσ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ λόγω κακυςτζρθςθσ ι διαφόρων
άλλων δυςχερειϊν που τυχόν εμφανιςτοφν κατά τισ εργαςίεσ αυτζσ.
ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ημερολόγιο του ζργου
Λςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 146 του Ν 4412/2016. Κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων ο
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ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί ειδικό βιβλιοδετθμζνο διπλότυπο θμερολόγιο, το οποίο
βρίςκεται ςτο εργοτάξιο και ςυντάςςεται με μζριμνα και ευκφνθ του αναδόχου. Στο θμερολόγιο
αυτό αναγράφονται θ θμερομθνία, οι καιρικζσ ςυνκικεσ, κάκε πλθροφορία ςχετικά με τισ
εκτελοφμενεσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 146 του Ν. 4412/2016, ϊςτε κάκε
ςτιγμι να μπορεί να γίνεται κατά προςζγγιςθ εκτίμθςθσ τθσ ποςότθτασ των εργαςιϊν που ζχουν
εκτελεςκεί, τα τυχόν ςυμβάντα και τα μζτρα αςφαλείασ που ζχει πάρει ο ανάδοχοσ. Το ζνα
αποκοπτόμενο φφλλο περιζρχεται ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ επτά (7) θμερϊν.
Στο θμερολόγιο ο επιβλζπων μπορεί να καταχωριςει κάκε εντολι ι παρατιρθςι του ςχετικά με
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
ΑΡΘΡΟ 3.12 - Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ
Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό
αντάλλαγμα επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ
ςφμβαςθ.
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει με
επάρκεια τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ
διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται:
για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα
ειςάγουν από το εξωτερικό.
για τυχόν απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ περαιτζρω μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ
διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των κάκε φφςθσ αδειϊν.
ΑΡΘΡΟ 3.13 - Απρόβλεπτεσ φυςικζσ ςυνκικεσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα δφο προθγοφμενα άρκρα 3.12 και 3.14 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 3.14 - Προςβάςεισ και άλλεσ υποδομζσ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ, να εξαςφαλίςει τα δικαιϊματα
για προςωρινζσ ι/και ειδικζσ προςβάςεισ ςτα εργοτάξια, για εκτάςεισ, εγκαταςτάςεισ, και κάκε
φφςθσ υποδομζσ είτε ςτα εργοτάξια είτε εκτόσ αυτϊν, είτε να μιςκϊςει ι/και να καταςκευάςει τισ
υπόψθ υποδομζσ, εφόςον απαιτείται, για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε αδειοδοτιςεισ, αγορζσ, ενοικιάςεισ, υλικά, μθχανιματα, εξοπλιςμό και
εργατικό δυναμικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και
κα είναι ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του.
ΑΡΘΡΟ 3.15 - Αποφυγι όχλθςθσ
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ προφυλάξεισ και
αναγκαία μζτρα και, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ,
προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' αυτζσ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ,
όπωσ π.χ. τα εργοτάξια κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι δανειοκάλαμοι, οι χϊροι
απόκεςθσ, οι δρόμοι που χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ κτλ.
ΑΡΘΡΟ 3.16 - Μεταφορά εξοπλιςμοφ και υλικϊν
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.17 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 3.17 - Εξοπλιςμόσ Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ με ευκφνθ και δαπάνθ του, υποχρεοφται να προμθκεφςει και να μεταφζρει επί τόπου
του ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν ζντεχνθ και
εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου. Υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα
μθχανικά μζςα, εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τον εντοπιςμό τυχόν
βλαβϊν και τθν αποκατάςταςι τουσ μετά τον ζλεγχο, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν κατάλλθλα ι επαρκι τα
μθχανικά και λοιπά μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ περάτωςθ
των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μζςα ςε 15μερθ προκεςμία από τθ λιψθ ςχετικισ
γραπτισ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει ι ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλιςμό
του, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.

17

Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ ζςτω και αν θ Υπθρεςία ζκανε ι όχι
χριςθ του παρόντοσ Άρκρου.
Ειδικότερα για τον κφριο και εξειδικευμζνο μθχανικό εξοπλιςμό καταςκευισ του ζργου, όπωσ αυτόσ
προκφπτει από τα ςυμβατικά τεφχθ, ορίηεται ότι αυτόσ κα πρζπει να γίνει αποδεκτόσ από τθν
Υπθρεςία πριν από τθν προςκόμιςι του ςτο ζργο για ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
καταςκευισ.
Για τον ανωτζρω λόγο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κοινοποιεί προθγοφμενα ςτθν Υπθρεςία τουσ τφπουσ
των μθχανθμάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ και απόδοςθσ, που κα είναι
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων δθμοπράτθςθσ και τισ παραδοχζσ που υποςτθρίχκθκαν ςε
πικανι αιτιολόγθςθ τθσ προςφοράσ.
Επίςθσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει και να εξοπλίςει πλιρωσ
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτζσ απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι/και ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ.
Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ δεν κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ επειδι θ δαπάνθ τουσ
περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτα κονδφλια των τιμϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3.18 - Προςταςία του περιβάλλοντοσ
Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ ςτθν παροφςα εργολαβία:
α. Θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι Νομοκεςία που αφορά τθν διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ
ζργων και δραςτθριοτιτων, τθν διαχείριςθ και προςταςία υδάτων, τθν διαχείριςθ ςτερεϊν και άλλων
αποβλιτων, τον ζλεγχο τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, τον κόρυβο κλπ.
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφοροφν τα ςυνοδά ζργα του κυρίωσ ζργου, όπου ωσ ςυνοδά
ζργα νοοφνται: Δανειοκάλαμοι, λατομεία αδρανϊν και άλλων υλικϊν, μόνιμοι ι προςωρινοί χϊροι
απόκεςθσ πλεοναηόντων υλικϊν, εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, εγκαταςτάςεισ παραςκευισ
ςκυροδζματοσ ι αςφαλτομίγματοσ, ςυγκζντρωςθσ ορυκτελαίων, ςπαςτθροτριβεία, εγκαταςτάςεισ
κοςκίνιςθσ, εγκαταςτάςεισ κοκκομετρικοφ διαχωριςμοφ, κ.λπ.
γ. Τα αναφερόμενα ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίου
κα πρζπει να καταςκευάηονται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται:
α. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ,
β. Ελαχιςτοποίθςθ κατάτμθςθσ ενοτιτων χριςεων γθσ,
γ. Ελαχιςτοποίθςθ των οποιωνδιποτε δεςμεφςεων που προκαλεί το ζργο για περαιτζρω ανάπτυξθ
τθσ περιοχισ,
δ. Λιψθ καταλλιλων μζτρων προςταςίασ τθσ τυχόν υπάρχουςασ βλάςτθςθσ κατά το ςτάδιο τθσ
καταςκευισ των ζργων, ϊςτε να μθν υπάρξει καμιά παρζμβαςθ ςτο υπάρχον φυςικό περιβάλλον,
εκτόσ από τθν απαραίτθτθ ηϊνθ για τθν καταςκευι του ζργου, που κα πρζπει αυςτθρά να κακοριςκεί
εκ των προτζρων.
Ειδικότερα, κατά τθ λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί θ καταςτροφι του
πραςίνου. Για τθν καταςτροφι δαςικϊν περιοχϊν, όταν αυτι είναι αναπόφευκτθ, κα πρζπει να
υπάρχει θ άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. Μετά το πζρασ του Ζργου κα πρζπει να γίνει πλιρθσ
αποκατάςταςθ.
Κα πρζπει να αποφευχκοφν εκτεταμζνα ζργα για εργοτάξια. Αν κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο, αυτά
κα γίνουν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ και μόνο μετά από ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ για
τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ Υπθρεςίασ και κα απομακρυνκοφν εντελϊσ μετά το πζρασ των
εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, αποκακιςτϊντασ πλιρωσ το περιβάλλον.
Κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για ελαχιςτοποίθςθ παρενοχλιςεωσ των δικτφων Ο.Κ.Ω. Ππου αυτό
είναι αναγκαίο, απαιτείται θ άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειάσ τουσ και εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ
υγείασ και αςφάλειασ (κίνδυνοι μόλυνςθσ - θλεκτροπλθξίασ κ.λπ.).
Επιςθμαίνεται, ότι ο Ανάδοχοσ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των παραπάνω και
ςτθν περίπτωςθ υπεργολάβων ι μιςκωμζνων αυτοκινιτων.
Σχετικά με τα παραπάνω, θ Υπθρεςία μπορεί να επιβάλει περιοριςμοφσ ι / και τροποποιιςεισ ςτο
μικτό ι / και κακαρό φορτίο των οχθμάτων, ςτισ διαδρομζσ αυτϊν και ςε κάκε άλλο ςτοιχείο που
αναφζρεται παραπάνω.
δ) Εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων από Εκςκαφζσ, Καταςκευζσ και Κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) (ΚΥΑ
36259/ 1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)):
 θ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ εκςκαφών που προζρχονται από τα δθμόςια ζργα ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παραγρ. 3 εδαφ. β.1 τθσ κα πρζπει
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των
περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ
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ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (περί δθμοςίων ζργων)
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου


θ διαχείριςθ των αποβλιτων καταςκευήσ ή κατεδάφιςησ ζργων τεχνικϊν υποδομϊν ι κτιριακϊν
ζργων που προζρχονται από δθμόςια ζργα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 3 εδαφ. β.2
κα πρζπει
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (περί δθμοςίων
ζργων)
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου
Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει, ςφμφωνα με τθν παραγρ. 3 εδαφ. β.3. τθσ (2) ςχετικισ ΚΥΑ, οι
διαχειριςτζσ μετά από τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων καταςκευισ ι
κατεδάφιςθσ να κατακζτουν ςτθν Υπθρεςία που επιβλζπει το ζργο, βεβαίωςθ παραλαβισ των
αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 3, (εδ.
α.3) του ιδίου άρκρου.
Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα από τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ δεν απορρζει
υποχρζωςθ διαχείριςθσ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα μζςω
εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ, εν αντικζςει με τθ διαχείριςθ αποβλιτων
καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ ζργων τεχνικϊν υποδομϊν ι κτιριακϊν ζργων. Σε κάκε περίπτωςθ θ
διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν κα πρζπει να γίνεται με ορκό περιβαλλοντικά τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3.19 - Αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ
Πςον αφορά τθν διαχείριςθ των αναγκϊν του ζργου ςε αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκαλάμουσ ,
χϊρουσ απόκεςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ υπόψθ τθν ιςχφουςα
νομοκεςία (ενδεικτικά αναφζρονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 1428/84
«Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.
2115/93 «Τροποποίθςθ, αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπωσ
ιςχφει, κακϊσ και κάκε μεταγενζςτερθ ςχετικι διάταξθ . Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι
υλικϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει, με δαπάνεσ του, για τθν εξζταςθ του υλικοφ από
εγκεκριμζνο εργαςτιριο προσ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ του.
Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι
αποδεικνφονται ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που κα
εγκρίνει θ Υπθρεςία. Σθμειϊνεται εδϊ ςαν διευκρίνιςθ ότι οι τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου
περιλαμβάνουν κατά ανθγμζνο τρόπο, όλεσ τισ δαπάνεσ που προχποκζτει θ εφαρμογι του παρόντοσ
άρκρου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ αναγνϊριςθσ των ειδικϊν ςυνκθκϊν του εκάςτοτε
ζργου από όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά το ςτάδιο των προςφορϊν.
Θ απόκεςθ των άχρθςτων προϊόντων κάκε είδουσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκατάςταςθ
των χϊρων επζμβαςθσ, κα απομακρφνονται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου ςε χϊρουσ
απόκεςθσ απορριμμάτων.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ
1312/Β/24-08-2010) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων
από εκςκαφζσ, καταςκευζσ , κατεδαφίςεισ(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ του ζργου να ςυμβλθκεί με εγκεκριμζνο Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ
(ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Κεωρθμζνο από το ςφςτθμα Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων.
Επίςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει ςφμφωνα με τθν παρ. 3β.3 του άρκρ. 7 τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, μετά τθν
αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ να κατακζςει
ςτθν Υπθρεςία βεβαίωςθ παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ
διαχείριςθσ.
ΑΡΘΡΟ 3.20 - Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ δικζσ του και πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ ενόσ τμιματοσ
του ζργου ι ολοκλιρου του ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ
γφρω από το ζργο(απορρίμματα, μθχανιματα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάκε βοθκθτικό ζργο το οποίο
ικελε αποδειχκεί άχρθςτο θ επιηιμιο από τθν Υπθρεςία.
Επίςθσ να ιςοπεδϊςει το ζδαφοσ, όπου ιταν εγκαταςτθμζνα, να παραδϊςει δε τελικά κακαρζσ
εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τουσ χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο.
Γενικά να μεριμνιςει για κάκε απαιτοφμενο για τθν παράδοςθ του ζργου εξαςφαλίηοντασ τθν
εφρυκμθ λειτουργία αυτοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και των
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λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξθ τθσ
Υπθρεςίασ, ςτθν άρςθ κάκε καταςκευισ προςτατευτικισ, που είχε πραγματοποιθκεί προσ αποφυγι
ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λ.π. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζντρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ
εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και πάςθσ φφςεωσ ζργα ωσ και απομάκρυνςθ περιφραγμάτων
των εργοταξίων.
Εάν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ εκ μζρουσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ δεν
προβεί ο Ανάδοχοσ ςτθν ζναρξθ και, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, περάτωςθ των ανωτζρω εργαςιϊν,
αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ του Αναδόχου και εκπίπτει θ δαπάνθ που ζγινε από τθν πρϊτθ επόμενθ
πλθρωμι ι τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι κατά οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, πζρα από τθ μθ ζκδοςθ βεβαίωςθσ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου, ι τμιματοσ αυτοφ
εξαιτίασ αυτοφ του λόγου.
ΑΡΘΡΟ 3.21 - Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ υντιρθςθσ των Ζργων
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016.
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ
ςυντιρθςθ του, ςφμφωνα με τα άρκρα 157 παράγραφοσ 1 και 171 παράγραφοσ 1 του Ν. 4412/2016
και μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ.
Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε
βλάβθ τουσ.
Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί δωρεάν τα ζργα ςε άριςτθ κατάςταςθ μζχρι τθν
παραλαβι τουσ και να επιδιορκϊνει, με δαπάνθ του, κάκε φκορά που προζρχεται από διάφορεσ
αιτίεσ. Θ οριςτικι παραλαβι του ζργου πρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε δφο μινεσ, από τότε που
λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ που κακορίηεται με το άρκρο άρκρου 171 του Ν.4412/2016. Γενικά ιςχφουν
οι διατάξεισ των άρκρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυιςεωσ ο
ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, τόςο του ζργου που καταςκευάηεται απ' αυτόν,
όςο και τυχόν άλλων ςυμπλθρωματικϊν ζργων, που κα καταςκευαςτοφν κατόπιν πάνω ςτο ζργο
(επίχωμα, οδοςτρωςίασ αςφαλτικισ επίςτρωςθσ, ςυμπλθρωματικισ ςτρϊςεωσ ερειςμάτων κ.λ.π.),
πάντα μζςα ςτο χρόνο εγγυιςεων και εφόςον οι φκορζσ και γενικά ηθμιζσ που οφείλονται ςε αιτίεσ
πλθμμελοφσ καταςκευισ των ζργων, που ζχουν αναλθφκεί απ' αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 3.22 - Μθτρϊο ζργου
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 170 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3.23 - Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ
Σφμφωνα με τθν παρ.12 του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα, εάν κατά τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν εμφανιςκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςταματιςει αμζςωσ τισ εργαςίεσ και να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 3.24 - Δαπάνεσ ανατφπωςθσ ςυμβατικϊν τευχϊν και Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ
Οι δαπάνεσ για τθν ανατφπωςθ των ςυμβατικϊν τευχϊν, οι δαπάνεσ για τθν δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικϊν, κακϊσ και τα υλικά για τθν τιρθςθ ςτοιχείων του
ζργου (φάκελοι ςτοιχείων, τεφχθ θμερολογίων, τεφχθ επιμετρθτικϊν κλπ.) βαρφνουν τον ανάδοχο
του ζργου.

4. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πρόςλθψθ εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ
Θ πρόςλθψθ του εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ(ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ) και οι όροι
εργαςίασ τουσ διζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προςωπικό Αναδόχου
Σφμφωνα με το άρκρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει το βραδφτερο ςε τριάντα (30)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει
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να υποβάλει οριςτικό οργανόγραμμα εργοταξιακοφ προςωπικοφ που κα τεκεί υπόψθ τθσ
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ για ζλεγχο και αποδοχι ωσ προσ τθν ελάχιςτθ κάλυψθ των υπεφκυνων
κζςεων του εργοταξίου.
Σφμφωνα με το άρκρο 138 παρ 8 όπωσ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει θ διευκφνουςα υπθρεςία
μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα
ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου.
θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ δεν
απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνει
πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 4.3 - Καταςτάςεισ προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία μθνιαία κατάςταςθ του προςωπικοφ που
απαςχολεί ςτο ζργο (ειδικότθτα, πλικοσ ανά ειδικότθτα, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα) κακϊσ και
του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ (είδοσ, δυναμικότθτα, πλικοσ, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα). Οι υπόψθ
καταςτάςεισ κα υποβάλλονται μθνιαία, ςε μορφι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία, μζχρι τθν
οριςτικι παραλαβι των ζργων.
ΑΡΘΡΟ 4.4 - Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά
Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων ϊςτε να
προλθφκεί οποιαδιποτε αταςκαλία, παρανομία, βίαιθ διατάραξθ τάξθσ ι κατά οποιοδιποτε τρόπο
ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά εκ μζρουσ του προςωπικοφ του και για τθ διατιρθςθ ομαλϊν ςυνκθκϊν
και προςταςίασ προςϊπων και περιουςιϊν ςτουσ εργοςταςιακοφσ χϊρουσ ι γφρω από αυτοφσ.

5. ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ
ΑΡΘΡΟ 5.1 - Σρόποσ εκτζλεςθσ
Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ με δικι του
δαπάνθ για τθν επιλογι και παροχι των απαραίτθτων εργατικϊν, υλικϊν και μθχανθμάτων, τθ μεταφορά τουσ
από τισ πθγζσ προμθκείασ τουσ, κακϊσ και για τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ των ζργων κατά
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν
τευχϊν και ςχεδίων.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια τθσ
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, κακϊσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ, που κα εγκρικοφν
από τθν Υπθρεςία.
Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του, οι εργαςίεσ ι
τμιμα τουσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι,
κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ελαττωματικά, ατελι ι ακατάλλθλα ι δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των
προδιαγραφϊν και γενικά δεν ςυμφωνοφν με εκείνα που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, τότε εφαρμόηονται οι ςχετικζσ
διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων τθσ Υπθρεςίασ ςτον
τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου διαπιςτϊκθκαν,
μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε γραπτζσ εντολζσ
ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ.
Ο Ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του ζργου από τθν
εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν αποβοφν υπζρ του
Αναδόχου ι αν αποδειχκεί ότι τα ζργα δεν είναι κακότεχνα.
ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακίδεσ του ζργου που καταςκευάηεται
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων ενδεικτικϊν του ζργου
που εκτελείται με τθν επωνυμία του Κυρίου του ζργου, τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθσ Ρροϊςταμζνθσ
Αρχισ. Αν το ζργο χρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ πόρουσ κα τοποκετθκεί και θ πινακίδα τθσ Ε.Ε., ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ (ΕΚ 1828/2006), κακϊσ και μόνιμθ αναμνθςτικι πλακζτα μετά το πζρασ
του ζργου.

21

Υποχρεοφται επίςθσ ςτθ ςταδιακι λιψθ φωτογραφιϊν (ζναρξθ - εκτζλεςθ - πζρασ) και τθν προςκόμιςι τουσ πριν
τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ.

ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πθγζσ λιψθσ υλικϊν - ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν
5.3.1 Αν δεν κακορίηονται από τθ ςφμβαςθ οι πθγζσ λιψεωσ υλικϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ζγκαιρα

ςτθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςε ποιότθτα και επαρκϊν ςε ποςότθτα υλικϊν και νεροφ και να δθλϊςει ςτθ
Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ πθγζσ που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου.
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο
ζργο υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
Πλα τα υλικά κ.λπ., που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ ι
ελαττϊματα.
Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ
ιςχφοντασ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των ςχετικϊν Υπουργείων, κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά
δεδομζνα τθσ εργολαβίασ. Κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του αρμοδίου οργάνου τθσ
επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ
ςτισ προδιαγραφζσ κ.λπ.
Σε περίπτωςθ, που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των ζργων, ο
ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε
αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο ανάδοχοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για
τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, που παραδίδονται ς' αυτόν από τον εργοδότθ εφόςον ζγκαιρα
το αναφζρει εγγράφωσ. Τα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν
παραλαβι τουσ από τον ανάδοχο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια, που κα
ςυμβεί ςτα υλικά αυτά.
5.3.2

Ρριν από κάκε παραγγελία, το υλικό, το μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται από τθν υπθρεςία, ωσ

εξισ:
1. Αν πρόκειται για υλικό ςειράσ βιομθχανικισ παραγωγισ, κα προςκομίηονται ςτθν Υπθρεςία τεχνικά φυλλάδια

και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ, κακϊσ και δείγματα.
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το εν λόγω ζργο κα προςκομίηονται
ςτθν Υπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα.
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που κα εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, κα φυλάςςονται από αυτιν μζχρι τθν
παραλαβι του ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου.
Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό μθχάνθμα ι ςυςκευι, που δεν είναι
ςφμφωνα με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ ωσ ανωτζρω.
Πλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ελζγχου του καταςκευαςτι, θ δε
επίβλεψθ κα μπορεί να παραπζμπει αυτά για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν μθχανθμάτων ςυςκευϊν κ.λπ., να
υποβάλλει ςτθν Δ/νουςα Υπθρεςία πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, γνωςτοποιϊντασ
ςυγχρόνωσ και τθν θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν.
ΑΡΘΡΟ 5.4 - Επικεϊρθςθ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 136 του Ν. 4412/2016, ςτο άρκρο 138 παρ.14 και ςτο άρκρο 179 του Ν.
4412/2016 όπωσ ιςχφουν ςιμερα.
Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςε οποιαδιποτε επικεϊρθςθ και ζλεγχο ικελε κρίνει αναγκαίο ςχετικά
με τθν ικανότθτα και τθν επάρκεια του προςωπικοφ του Αναδόχου, τα υλικά, τισ μεκόδουσ εργαςίασ, τθν πρόοδο
των εργαςιϊν, το εργατικό κόςτοσ κτλ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί με ακρίβεια και πλιρθ ενθμερότθτα,
ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε νόμουσ, όλα γενικά τα λογιςτικά βιβλία, ςτοιχεία και μθτρϊα που αφοροφν ςτο
προςωπικό που απαςχολεί, τουσ μιςκοφσ, τα θμερομίςκια και τα επιδόματα, τισ αςφαλιςτικζσ και άλλεσ ειςφορζσ
κτλ., τισ απογραφζσ του εξοπλιςμοφ, των μθχανθμάτων, των εργαλείων και υλικϊν που προςκομίςκθκαν ςτο
εργοτάξιο και χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθν πρόοδο
των εργαςιϊν, τα διαγράμματα, τουσ ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ και λοιπά ςτοιχεία που ικελε ηθτιςει θ
Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί ςτθν Υπθρεςία, μετά από ςχετικι αίτθςι τθσ, αντίγραφα
από τισ εκκζςεισ καταςτάςεισ κτλ., που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ.
ΑΡΘΡΟ 5.5 - Απόρριψθ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 5.6 - Επανορκωτικζσ εργαςίεσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/2016.
6.

ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6.1 - Ζναρξθ εργαςιϊν

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 147 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα
και οι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προκεςμία Περάτωςθσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6.3 - υνολικι προκεςμία - Σμθματικζσ Προκεςμίεσ
Για τθν περάτωςθ όλου του ζργου θ ςυνολικι προκεςμία είναι ςαρανταπζντε(45) θμερολογιακζσ
θμζρεσ από τθν θμζρα που κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ. Σε αυτι τθν προκεςμία δεν περιλαμβάνεται ο
χρόνοσ εγγφθςθσ του ζργου, ο οποίοσ ορίηεται ςτο άρκρο 3.21 τθσ παροφςασ.
Για κάκε θμζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον ανάδοχο τθσ παροφςασ ςυνολικισ προκεςμίασ,
επιβάλλονται οι κακοριηόμενεσ με το άρκρο 148 του Ν. 4412/2016 ριτρεσ. Τα ωσ άνω ποςά ποινικϊν
ρθτρϊν κα παρακρατοφνται από τισ πιςτοποιιςεισ του ζργου.
Εκτόσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ παρακάτω
τμθματικζσ ενδεικτικζσ προκεςμίεσ :
1θ Σμθματικι προκεςμία : Πχι αργότερα από 10 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον
ανάδοχο ολοκλθρϊνονται , υποβάλλονται θ/και παραδίδονται :
α) Το οργανόγραμμα του εργοταξίου (ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 32 του ΡΔ 609), θ
κατανομι αρμοδιοτιτων και θ περιγραφι των κζςεων εργαςίασ (αποκλειςτικι προκεςμία).
β) Το οργανόγραμμα τθσ Ομάδασ Μελετϊν – Ερευνϊν, εφόςον προβλζπεται, με το γενικό Συντονιςτι
και πίνακα κατανομισ αρμοδιοτιτων.
γ) Διλωςθ ανάλθψθσ κακθκόντων του προϊςταμζνου του εργοταξιακοφ γραφείου και ςχετικό
πλθρεξοφςιο (αποκλειςτικι προκεςμία).
δ) Ρροτάςεισ για τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του εργοταξίου και τοποκζτθςθσ πινακίδων του ζργου,
κακϊσ και πικανϊν εναλλακτικϊν χϊρων λιψθσ και απόκεςθσ υλικϊν.
ε) Ρρόγραμμα Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αποκλειςτικι προκεςμία).
η) Αντίγραφο Οριςτικϊν Αςφαλιςτθρίων Συμβολαίων (αν κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
υποβλικθκε μόνον το COVER NOTE ι αν κατά τον ζλεγχο προζκυψαν παρατθριςεισ) ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του Άρκρου 11 τθσ παροφςασ και τισ ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Το ποςό
του Αςφαλιςτθρίου Συμβολαίου κα είναι ίςο με τον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ και θ διάρκειά
του κα καλφπτει τον χρόνο μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ
θ)Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν κα ζχει κατατεκεί φάκελοσ υλικϊν και κα ζχουν εγκρικεί όλα τα υλικά
που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο με τθν προςκόμιςθ δειγμάτων, πιςτοποιθτικϊν και
εργαςτθριακϊν ελζγχων (ενδεικτικι προκεςμία).
2θ Σμθματικι προκεςμία : Τισ επόμενεσ 35 θμζρεσ κα γίνουν εργαςίεσ κακαίρεςθσ των παλαιϊν
ιςτϊν και φωτιςτικϊν και απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο, κα γίνουν εργαςίεσ καταςκευισ βάςεων
και πάκτωςθσ των ιςτϊν. Επίςθσ κα γίνει ςυναρμολόγθςθ των θλιακϊν πάνελ, των φωτιςτικϊν.

ΑΡΘΡΟ 6.4 - Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το
"Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου" μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται και θ οποία δεν μπορεί
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να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το εγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου και το αναλυτικό πρόγραμμα
καταςκευισ του ζργου. Αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ
εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςτοφν. Συντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που
περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και
ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ.
ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 παρ. 8, 9 και 10, άρκρο 157 παρ. 8 και άρκρο 160 παρ. 7 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6.6 - Κακυςτεριςεισ με υπαιτιότθτα των Αρχϊν
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόςον ιςχφουν οι εξισ ςυνκικεσ: α.
Ο Ανάδοχοσ ακολοφκθςε επιμελϊσ τισ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ που ορίηονται από τισ Δθμόςιεσ
Αρχζσ τθσ χϊρασ και β. οι υπόψθ Αρχζσ κακυςτεροφν ι άλλωσ παρακωλφουν τισ εργαςίεσ του
Αναδόχου και
γ. θ κατά τα ανωτζρω κακυςτζρθςθ ι παρακϊλυςθ είναι μθ προβλζψιμθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθ ςφμβαςθ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ,
Εφόςον αποδειχκεί ότι δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ κατά τα ανωτζρω
κακυςτζρθςθ ι παρακϊλυςθ είναι δυνατό να κεωρθκεί ωσ αιτία για χοριγθςθ παράταςθσ
προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6 (Ραράταςθ Ρροκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ
παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυκμόσ προόδου εργαςιϊν
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και όποτε κρικεί απαραίτθτο από τον ανάδοχο ι τθν
υπθρεςία, κα ςυγκαλείται ςφςκεψθ μεταξφ τθσ επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του Αναδόχου, για
καταγραφι προβλθμάτων, ζλεγχο προόδου, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι τροποποίθςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ και λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων, ϊςτε να μθν
επθρεαςτοφν οι τμθματικζσ ι άλλεσ χρονικζσ προκεςμίεσ του ζργου. Κατά τθ ςφςκεψθ αυτι κα
κρατοφνται επίςθμα πρακτικά, τα οποία κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο τελικό μθτρϊο του ζργου.
Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγματικι πρόοδοσ των εργαςιϊν
υπολείπεται τθσ αναμενόμενθσ ι τθσ προγραμματιςμζνθσ, κατά το άρκρο 6.4 (Χρονοδιάγραμμα
Καταςκευισ) τθσ παροφςασ, και εφόςον δεν οφείλεται ςε αιτία που κα αντιμετωπιςτεί κατά τα
οριηόμενα ςτο Άρκρο 6.5 (Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται με εντολι τθσ Υπθρεςίασ να υποβάλει ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα, ςυνοδευόμενο
από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν οποία ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ που
ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν επιτάχυνςθ των εργαςιϊν και τθν εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Εκτόσ εάν ορίςει διαφορετικά θ Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ υπόψθ προτεινόμενεσ
μεκόδουσ, οι οποίεσ μπορεί να προχποκζτουν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ι του αρικμοφ
προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ ι άλλεσ τροποποιιςεισ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του
Αναδόχου και χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.
ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικζσ ριτρεσ
Λςχφουν γενικά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 148 του Ν. 4412/2016.
6.8.1 Ροινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ

Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ, ποινικι ριτρα ίςθ με δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ
αξίασ του ζργου που επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυνολικισ
προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθν άρκρο 6.3 (Συνολικι προκεςμία) τθσ παροφςασ.
Για τισ επόμενεσ θμζρεσ, μζχρι ακόμα δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που
προβλζπεται ςτθν άρκρο 6.3 (Συνολικι προκεςμία) τθσ παροφςασ, ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα
υπζρβαςθσ ίςθ με είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου.
Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται
να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
Φ.Ρ.Α.
6.8.2 Επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν

Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από
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τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Με ίδια απόφαςθ ανακαλοφνται οι ποινικζσ ριτρεσ για
τισ ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τισ
τυχόν εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ του παρόντοσ άρκρου είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν
προβλζπονται για παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ τθσ παροφςασ και των
λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν.
ΑΡΘΡΟ 6.9 - Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ - Ζκπτωςθ αναδόχου - Αποηθμίωςθ
αναδόχου λόγω διάλυςθσ ςφμβαςθσ
Λςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016.

7. ΠΕΡΑΣΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗ
ΑΡΘΡΟ 7.1 - Επιμζτρθςθ και Πιςτοποίθςθ
Οι επιμετριςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/2016.
Οι επιμετριςεισ των εργαςιϊν υποβάλλονται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, το αργότερο είκοςι
(20) θμζρεσ μετά το τζλοσ του επόμενου τθσ εκτελζςεωσ τουσ μθνόσ.
Δφο μινεσ (2) το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθν διευκφνουςα υπθρεςία τυχόν επί μζρουσ επιμετριςεισ που
λείπουν και τθν «τελικι» επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το όςα ορίηονται ςτο άρκρο 151 παρ 5 του Ν.
4412/2016.
Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ επιβάλλεται ςε
βάροσ του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο
χιλιοςτϊν επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ
ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 151 παρ6 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7.2 - Σροποποίθςθ και Προςαρμογζσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα
ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανϊν Προχπολογιςμοφ
Στο κονδφλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ που δφνανται να πλθρωκοφν εκ του κονδυλίου
τοφτου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία.
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δφνανται να πλθρωκοφν δαπάνεσ για εργαςίεσ μετατόπιςθσ δικτφων
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ, αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, δαπάνθ απαλλοτριϊςεων, μελζτεσ κλπ
ΑΡΘΡΟ 7.4 -Ανακεϊρθςθ τιμϊν
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7.5 - Επί ζλαςςον δαπάνεσ
Δφναται να γίνει χριςθ των επί ζλαςςον δαπανϊν ςφμφωνα με το άρκρο 156 παρ. 3 του Ν.
4412/2016 και τα όςα ορίηονται ςτθ διακιρυξθ του ζργου και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 11.4 αυτισ.
8.

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

8.1.1 Ρεριεχόμενα των τιμϊν μονάδοσ του τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο

Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ που ιςχφουν, αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ περαιωμζνεσ ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι τιμζσ αυτζσ, προςαυξθμζνεσ κατά το κατά νόμο ποςοςτό γενικϊν
εξόδων και εργολαβικοφ οφζλουσ του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για
τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του Αναδόχου, άμεςεσ ι
ζμμεςεσ και, με τθν επιφφλαξθ των περί ανακεϊρθςθσ τιμϊν κειμζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ
αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν κατά ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Κάκε τιμι μονάδασ ι/και κατ' αποκοπι τίμθμα τθσ προςφοράσ περιλαμβάνει όλεσ τισ κάκε είδουσ
επιβαρφνςεισ από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κτλ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ νζεσ τιμζσ
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μονάδασ που τυχόν κα εφαρμοςκοφν. θτά κακορίηεται ότι ςε κάκε τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται
οι δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων
γενικά του ζργου και, προκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, ο φόροσ κφκλου εργαςιϊν (ΦΚΕ) όπου
ιςχφει, τα τζλθ χαρτοςιμου όπου ιςχφουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ,
κτλ., που κα ιςχφουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Στισ ανωτζρω επιβαρφνςεισ περιλαμβάνεται θ
κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το
αρκ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου επιβαρφνει τον
Διμο.
8.1.2 Τιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το ζργο, όπωσ κα μελετθκεί κατά είδοσ και ποςότθτεσ
από τθν Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που απαιτθκεί θ ςφνταξθ νζων τιμϊν μονάδασ κα γίνει ςφμφωνα
με το άρκρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Για τισ νζεσ τιμζσ κα εφαρμοςκοφν τα εγκεκριμζνα ςυμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια Ζργων
Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου, και Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν
Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν που εγκρίκθκαν με τθ Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 Β)
απόφαςθ του Υπουργοφ ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΛ., όπωσ ιςχφουν ςιμερα, οι αναλφςεισ τιμϊν που ιςχφουν,
κακϊσ και τα περιγραφικά τιμολόγια.
ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολι
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο.
.
ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ
Σε ό,τι αφορά του λογαριαςμοφσ και τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ εργαςιϊν ιςχφουν τα όςα ορίηονται
ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/2016.
Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά κατά τθ διάρκεια τθσ
καταςκευισ του ζργου βάςει πιςτοποίθςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί. Θ πιςτοποίθςθ
ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από ςυνοπτικι επιμζτρθςθ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί.
Στθν επιμζτρθςθ καταχωροφνται, ανακεφαλαιωτικά από τθν ζναρξθ του ζργου, οι ποςότθτεσ για
κάκε είδουσ εργαςίεσ όπωσ περιγράφονται ςτο ςυμβατικό θμερολόγιο.
Οι τιμζσ μονάδασ βάςει των οποίων καταβάλλεται θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι αυτζσ που
επιτεφχκθκαν κατά τθ δθμοπραςία και υπάγονται ωσ προσ τθν ανακεϊρθςι τουσ ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 153 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8.4 - Αίτθςθ για λογαριαςμό - ζκδοςθ λογαριαςμοφ /πιςτοποίθςθ
ενδιάμεςθσ πλθρωμισ- πιςτοποίθςθ τελικισ πλθρωμισ
Οι πιςτοποιιςεισ, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Άρκρου 152 Ν. 4412/2016. Στο λογαριαςμό κα επιςυνάπτονται όλα τα ςχετικά
δικαιολογθτικά κατά το Άρκρο 152 Ν. 4412/2016.
Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, προςτίμων κτλ. (κατά του όρουσ των
ςυμβατικϊν τευχϊν), αυτζσ κα απομειϊνουν το πιςτοποιοφμενο ποςό.
Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι
μορφι. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμζνθ ςτθν προςφορά του.
ΑΡΘΡΟ 8.5 - Χρονοδιάγραμμα τμθματικϊν πλθρωμϊν
Οι πιςτοποιιςεισ, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται και κα
υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ςε χρονικά διαςτιματα όχι μικρότερα από ζνα μινα.
ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εξοπλιςμόσ και υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 8.7 - Πλθρωμζσ - Φόροι - Σζλθ - Κρατιςεισ
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν. 4412/2016. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ
τιμιματοσ κα γίνεται ςε ΕΥΩ.
Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ
κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το
αρκ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
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Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ ανεξαρτιτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειςφορζσ ι άλλεσ
νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται του ειδικοφ φόρου
επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό κάκε φφςεωσ υλικϊν και εφοδίων. Επίςθσ δεν απαλλάςςεται
των υπζρ Λ.Κ.Α ειςφορϊν του ωσ και των ειςφορϊν του ςε διάφορα άλλα αςφαλιςτικά Ταμεία.
Τον ανάδοχο βαρφνει θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ.
ΑΡΘΡΟ 8.8 - Κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 137 και άρκρο 152 παρ. 9 του Ν 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πλθρωμι κρατιςεων/επιςτροφι εγγυιςεων
Ρριν από κάκε προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου, κα
προςκομίηονται από τον Ανάδοχο, τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
Για τθν επιςτροφι των εγγυιςεων ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 168 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8.11 - Εκκακάριςθ αμοιβαίων απαιτιςεων
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το άρκρο 172 παρ. 4 του Ν
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λιξθ ευκφνθσ εργοδότθ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 του Ν 4412/206.
ΑΡΘΡΟ 8.13 - Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8.15 - Δικαίωμα του Κφριου του Ζργου για διάλυςθ τθσ φμβαςθσ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν 4412/2016.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΑΡΘΡΟ 9.1 - Διοικθτικι παραλαβι προσ χριςθ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 169 και ςτο άρκρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9.2 - Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι του ζργου
Ρραγματοποιοφνται από τριμελι επιτροπι που ορίηεται από τθν προϊςταμζνθ αρχι , αφοφ
προθγουμζνωσ θ διευκφνουςα υπθρεςία τθσ ανακοινϊςει τθν περάτωςθ των εργαςιϊν και τθ
ςφνταξθ τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από
όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ διενζργειά τθσ
και από τον ανάδοχο που παραδίδει το ζργο. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα όςα ορίηονται το άρκρο 170
και το άρκρο 172 του Ν 4412/2016.
10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ

ΑΡΘΡΟ 10.1 - Εγγυιςεισ
Για τισ απαιτιςεισ παροχισ εγγυιςεων εκ μζρουσ του Αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρα 3.4
(Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κλπ), 8.2 (Ρροκαταβολι), 8.4 (Αίτθςθ για λογαριαςμό κλπ) τθσ παροφςασ.
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ΑΡΘΡΟ 10.2 - Ευκφνθ Αναδόχου
Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ
υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ. Ο κάκε φφςθσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν
απαλλάςςει με κανζνα τρόπο τον Ανάδοχο από τθ ςχετικι ευκφνθ.
Πμοια, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που κα
χρθςιμοποιθκοφν, τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν και τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.
Οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου του προςωπικοφ του, των ςυνεργατϊν του και
τρίτων ορίηονται ςτο άρκρο 11.1 (Αςφάλιςθ προςωπικοφ) τθσ παροφςασ.
Εφόςον θ εκτζλεςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ και
τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, ο Ανάδοχοσ δεν είναι υπεφκυνοσ για τα διατεταγμζνα ςτοιχεία των
μόνιμων ζργων, διατθρείται όμωσ θ ευκφνθ του κατά το άρκρο 2.2 (Άδειεσ και εγκρίςεισ) τθσ
παροφςασ και ςτισ καταςκευαςτικζσ μεκόδουσ, ςτισ χριςεισ υλικϊν, ςτθ δθμιουργία και λειτουργία
εργοταξιακϊν οδϊν, εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και διαμόρφωςθσ των ζργων.
Σχετικά με ηθμιζσ που τυχόν κα παρουςιαςτοφν ςτο ζργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του
Αναδόχου ςτον τόπο του ζργου, ζχει ιςχφ και το άρκρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει
ςιμερα. Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ
δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι ςε περιουςίεσ τρίτων που
οφείλονται είτε ςε αμζλεια είτε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του Αναδόχου είτε ςτισ οποιεςδιποτε
καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου είτε ςτθν φπαρξθ του ζργου κακ' εαυτοφ, βαρφνουν
αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο.
Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο παρόν
τεφχοσ (άρκρο 1.6 Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςμοί) και ςτθν ΤΣΥ αλλά και όλων των ιςχυουςϊν
προδιαγραφϊν ςχετικϊν ζργων. Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα είτε ςτισ
εγκαταςτάςεισ, (εργοτάξια, δανειοκάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προζρχεται από οποιονδιποτε λόγο ι
δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, πλθν ανωτζρασ βίασ όπωσ
ορίηεται ςτθν παροφςα που δεν ζχει καλυφκεί από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, βαρφνει τον Ανάδοχο.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται από
οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε
περιουςίεσ τρίτων και οφείλονται ςε αμζλεια θ υπαιτιότθτά του.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ εργαλείου
κτλ. που ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα
προβλεπόμενα μζτρα. Σε περίπτωςθ απϊλειασ φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ ι μθχανιματοσ
κτλ., που ανικει ςε αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ να
αποηθμιϊςει τον ιδιοκτιτθ ι να αποκαταςτιςει το υλικό κτλ., χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει
αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι του αποηθμίωςθ ι και να εγείρει αξίωςθ επζκταςθσ των προκεςμιϊν
καταςκευισ του ζργου, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των Ζργων, όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ
που επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτθν
παροφςα και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΣΥ.
Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ
Κϊδικα.
ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευκφνθ του Διμου
Θ ευκφνθ του Διμου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.5
(Λςχφουςεσ διατάξεισ) και ςτο άρκρο 2.2 (Άδειεσ και εγκρίςεισ) τθσ παροφςασ. Επιπλζον, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ και κατά το βακμό που δεν καλφπτονται από ενδεχόμενα
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, ο Διμοσ αναλαμβάνει τουσ κινδφνουσ για ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από
αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά του και από τισ αιτίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 12.1(Οριςμόσ ανωτζρασ
βίασ) τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 10.4 - υνζπειεσ ευκυνϊν του Διμου
Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ ι τα εκτελεςκζντα από αυτόν ζργα υποςτοφν
ηθμιζσ, προκαλοφμενεσ από ευκφνθ που ζχει αναλάβει ο Διμοσ κατά το Άρκρο 10.3 (Ευκφνθ του
Διμου) τθσ παροφςασ, κα ειδοποιιςει εγγράφωσ προσ τοφτο τθν Υπθρεςία και κα δικαιοφται
παράταςθσ προκεςμίασ ι/και πλθρωμισ του κόςτουσ αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ςτο βακμό που
αυτζσ δεν καλφπτονται από τυχόν αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια , κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και
ςτο Άρκρο 157 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
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11. ΑΦΑΛΙΗ

ΑΡΘΡΟ 11.1 Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ
(1)

Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του
και να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά
τθν θμζρα ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, όπωσ ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70
όπωσ τροποποιικθκε με το ΡΔ 118/85, Ν 489/76 όπωσ κωδικοποιικθκε με το ΡΔ
237/86 και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν 1569/85, ΡΔ 1019/81, ΡΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν
1418/84, ΡΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίωσ, εφόςον το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από
πόρουσ τθσ ΕΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τθν περί αςφαλίςεων
νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και με τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν.

(2)

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων
ςυμβολαίων.

(3)

Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ.
400/1970. Οι ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του ΝΔ.400/1970 και
ςυνεπϊσ δεν γίνονται δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του ζργου.

(4)

Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν
αλλοδαπι, κα προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ
και διζπεται από το ΝΔ.400/1970, όπωσ ιςχφει.

(5)

Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε
τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ
ςφμβαςθ του ζργου, ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ
αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ
κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ
ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω
αςφαλιςτθρίων.

(6)

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ :
κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ
κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των
ςυμβατικϊν τευχϊν και κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ του ΚτΕ.
Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων
ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν.

(7)

Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί
αςφαλιςτικό βάροσ και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων
αποτελεςμάτων τθσ αςφάλιςθσ, κα γίνεται πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
αςφαλιςτικισ περιόδου.

(8)

Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το
Ν.489/76 και το ΡΔ.237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία
παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου.

(9)

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ
ςυμβάςεισ που να καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και
αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 11.4 και 11.5 και
ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 11.6 του παρόντοσ
Άρκρου.

(10)

Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που
αναλαμβάνουν για το παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και του ΕΟΧ.
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(11)

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ.

(12)

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν :
κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο ΚτΕ υπόψθ των διαγωνιηομζνων
κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ
κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων
κάκε ςτοιχείο από τισ μελζτεσ που ο ΚτΕ κζτει υπόψθ του Αναδόχου.
Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν
του κτλ. από τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν.

(13)

Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα:
να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ
να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ.
να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων.
Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του
Αναδόχου για οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ.

(14)

Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω :
i.

Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται
υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε
αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ τον κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ τθσ
παρ.2, του Άρκρου 23 του ΝΔ.400/1970 είναι άκυρο.

ii.

Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν
ζχουν επικυρωκεί από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων.

ΑΡΘΡΟ 11.2 Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ
του
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(1)

Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ
αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται
εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ
μπορεί να εφαρμοςτεί θ διαδικαςία ςφμφωνα με το Άρκρο 160 του Ν.4412/16.

(2)

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ
αςφαλιςτικζσ του υποχρεϊςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με
δαπάνεσ του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Τα
αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα
καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ.

(3)

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το
οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των
αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με
χρζωςθ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του
τελευταίου. Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των ποςϊν των
αςφαλίςτρων που κατζβαλε, προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ.

(4)

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί
να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει
το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςθσ.

(5)

Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε
αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά)
οποιαδιποτε ηθμιά κτλ., για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ ι
καταβολισ αποηθμίωςθσ κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε
περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει
το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςθσ.

(6)

Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του
Αναδόχου, το ζργο, ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι
όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα
βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτζρω.

ΑΡΘΡΟ 11.3 Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων
(1)

Ο ΚτΕ κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των όρων
τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν
όρων των ςυμβατικϊν τευχϊν.

(2)

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, κατά τθν υπογραφι του εργολαβικοφ
ςυμφωνθτικοφ, τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ..

(3)

Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ
προκαταβολισ των αςφαλίςτρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα
ζχει περιλθφκεί όροσ ότι ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι
όλων των ςχετικϊν απαιτιςεϊν του.

(4)

Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του ΚτΕ επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα
επόμενα:
i.

ii.

Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του ΚτΕ. Ρροσ
τοφτο, εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του
ΚτΕ, κα υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επανζλεγχο.
Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από
τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δφναται να εφαρμόςει τισ προβλζψεισ τθσ παροφςασ.

(5)

Σε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του ΚτΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο
αςφάλιςτρο και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα
αποδεικτικά καταβολισ του πρϊτου αςφαλίςτρου, ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
παράγραφο 6.3 τθσ παροφςασ.

(6)

Ο ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον
Ανάδοχο, οφτε απομειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν
Άρκρο και γενικά τθ ςφμβαςθ του ζργου.

(7)

Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω, ο ΚτΕ δφναται να κθρφξει
ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 61 του Ν.3669/08 ι να ςυνάψει τα
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια με αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και ςτο όνομα,
για λογαριαςμό και με δαπάνθ του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11.4 Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου
11.4.1 Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου»
(1)

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι
νομοκεςία, για το ςυμβατικό τίμθμα του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν
αναπροςαρμογϊν αυτοφ (κετικϊν ι αρνθτικϊν).
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(2)

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά
διαςτιματα, τθν αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με
το πραγματικό ςυμβατικό τίμθμα του ζργου.

(3)

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι
καταςτροφισ, μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο
ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυςικά φαινόμενα, αμζλεια /
ςφάλμα / παράλειψθ θ λάκοσ τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και αν προζρχεται ι/και
καταςκευι, ελαττωματικά ενςωματωμζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ εργαςία,
πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κτλ. Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για:

-

βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά
ςπάνιασ εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ)

-

βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα
ςυμβάντα (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ).
Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν
παραλαβι τουσ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο.
(4)

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ
από τισ αιτίεσ που κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ κατά τα οριηόμενα ςτο
Άρκρο 12 τθσ παροφςασ.

(5)

Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται
του δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ.

(6)

Επίςθσ με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι
μόνιμεσ ι/και προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ
και ο εν γζνει μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του
ζργου.

(7)

Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το
πζρασ τθσ 15-μθνθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ από τον Ανάδοχο. Για τουσ
δζκα πζντε (15) μινεσ τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ κτλ. ςτο ζργο,
των οποίων το αίτιο ανάγεται είτε ςτθν περίοδο καταςκευισ είτε προκαλοφνται από
τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.

11.4.2 Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ (Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ
ζναντι τρίτων)

32

(1)

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι
τρίτων και οι αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για
ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα,
ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου και
εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν
του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον
εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Κα
καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ.

(2)

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το
πζρασ τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.

(3)

Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν
περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου, με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι με
άλλο ανεξάρτθτο, εκδιδόμενο πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ και το οποίο κα υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτον ΚτΕ για ζλεγχο. Στθν
περίπτωςθ τθσ μθ υποβολισ και αποδοχισ του, δεν κα επιτραπεί θ ζναρξθ τθσ
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου.

11.4.3 Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ
(1)

Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο
βαςικόσ ι εξειδικευμζνοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν
καταςκευι του ζργου.

(2)

Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και
τθν ταυτότθτα των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ
κα παρζχεται για αξίεσ αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου
τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ.

(3)

Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι
ηθμιάσ (εξαιρουμζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν /
θλεκτρονικϊν κτλ. βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία,
ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία περιςτατικά.

(4)

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ
αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κτλ. ακόμθ και για
περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ.

(5)

Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ
τυχαίουσ ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου.

11.4.4 Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου
(1)

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΛΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το
προςωπικό, θμεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του,
ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οικείεσ περί ΛΚΑ διατάξεισ.

(2)

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό
του, θμεδαπό και αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι
εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το
προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί ΛΚΑ. Θ
υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε
φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου.

(3)

Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων του παρόντοσ Άρκρου, ο δε
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν
πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων.

(4)

Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι
το πζρασ τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.

ΑΡΘΡΟ 11.5 Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου
Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παροφςασ κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι
ακόλουκοι ειδικοί όροι:
(1)

Στθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε
φφςθσ προςωπικό που απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με
αυτόν ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο ΚτΕ, θ
εκπροςωποφςα αυτόν Υπθρεςία και τα εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι τυχόν
Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ του ζργου.

(2)

Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι
ςφμβουλοι του ΚτΕ (ι/και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται
τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ
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κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ «διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων»
(cross liability), το οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φορζων.
(3)

Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται
τυχόν κατά:

-

του Αναδόχου

-

ι/και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του

-

ι/και του ΚτΕ

-

ι/και των εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν ι/και των ςυμβοφλων τουσ

-

ι/και μζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω
με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ
ι παράλειψθ των ανωτζρω, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ
ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ ι/και ηθμιά που
προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω. Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι
εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κτλ., που
ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται
εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν.

12.

(4)

Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου,
προκειμζνου θ αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ
ηθμιά κτλ. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το
ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν
αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ
διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ
απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ
αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από
τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Υπθρεςία μετά
από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του
Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και
υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.

(5)

Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, τθσ
Υπθρεςίασ, των εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ
και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι
παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των ανωτζρω προςϊπων.

(6)

Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν
ζγγραφθ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ,
ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ
τθν Υπθρεςία.

(7)

Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων, κα καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ
Υπθρεςίασ ι/και των Συμβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που απορρζει από
το Άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ).

ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 12.1 - Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ

Ωσ ανωτζρα βία ορίηονται, περιοριςτικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτζρω περιςτάςεισ που
αποδεδειγμζνα επθρεάηουν τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν:
1)
πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, αντάρτικθ δράςθ, επανάςταςθ,
τρομοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ, εμφφλιοσ
πόλεμοσ,
2)
βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ υπεργολάβουσ του και το
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προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηομζνων, γενικι ανταπεργία εργοδοτϊν,
3)
ανεφρεςθ κεκρυμμζνων πυρομαχικϊν, εκρθκτικϊν υλϊν ι ναρκϊν, ιονίηουςα ακτινοβολία ι
μόλυνςθ ραδιενζργειασ, εφόςον οι τελευταίεσ δεν οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του
Αναδόχου, των υπεργολάβων του ι του προςωπικοφ του,
4)
άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, και:
ί . που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, και
ίί. που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν κατά τθν προςφορά και για τισ οποίεσ ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ του άρκρου 388 του Αςτικοφ Κϊδικα, και
iii. που δεν ιταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραποφν ι να υπερνικθκοφν μετά τθν επζλευςι τουσ με
ενζργειεσ εκ μζρουσ ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

ΑΡΘΡΟ 12.2 - Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία
Εφόςον ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ παρεμποδίηεται ι προβλζπεται να παρεμποδιςτεί ςτθν
εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ, τότε κα ειδοποιιςει εγγράφωσ
το άλλο μζροσ για το γεγονόσ ι τισ περιςτάςεισ που αποτελοφν τθν υπόψθ ανωτζρα βία και κα
κακορίςει λεπτομερϊσ τισ υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ παρεμποδίηεται ι κα παρεμποδιςτεί να
εκπλθρϊςει. Θ ειδοποίθςθ κα κατατεκεί εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
θμζρα που το κατακζτον κιγόμενο μζροσ ζλαβε γνϊςθ ι κα ζπρεπε να είχε λάβει γνϊςθ του
γεγονότοσ ι τθσ περίςταςθσ που αποτελεί κατά τθν άποψι του ανωτζρα βία. Πταν πρόκειται για ζργο
που ζχει περατωκεί και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί οριςτικά, θ ανωτζρω προκεςμία ορίηεται ςε
είκοςι (20) θμζρεσ.
Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, θ επίκλθςθ ανωτζρασ βίασ δεν κα ιςχφςει για
υποχρεϊςεισ οποιουδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναφορικά με τθν καταβολι οφειλομζνων
προσ ςτο άλλο μζροσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ.

ΑΡΘΡΟ 12.3 - Κακικον για τθ μείωςθ κακυςτεριςεων
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε κάκε περίπτωςθ, κα καταβάλλουν κάκε εφλογθ προςπάκεια για τθν
ελαχιςτοποίθςθ των κακυςτεριςεων, που τυχόν κα επζλκουν ωσ αποτζλεςμα ανωτζρασ βίασ, κατά
τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων.
Το φερόμενο ωσ κιγόμενο μζροσ, όταν αρκοφν οι ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ που το αφοροφν,
υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ.

ΑΡΘΡΟ 12.4 - υνζπειεσ ανωτζρασ βίασ
Πταν ο Ανάδοχοσ φζρεται να είναι το κιγόμενο μζροσ που παρεμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων από ανωτζρα βία, για τθν οποία υπεβλικθ θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12.2 (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι διατάξεισ
του Άρκρου 157 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12.5 - Ανωτζρα βία που επθρεάηει Τπεργολάβο
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υπεργολάβοσ, ακόμα και εγκεκριμζνοσ από τθν Υπθρεςία, δικαιοφται, ςτα
πλαίςια τθσ ςφμβαςισ του ι τυχόν άλλθσ ςυμφωνίασ, ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ εξ αιτίασ ανωτζρασ
βίασ που προςδιορίηεται με όρουσ πρόςκετουσ, ευρφτερουσ ι ευνοϊκότερουσ από εκείνουσ που
ορίηονται ςτο παρόν άρκρο 12.1 (Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ), θ υπόψθ υποχρζωςθ ειδικότερθσ
αντιμετϊπιςθσ δεν αναγνωρίηεται ωσ ιςχυρι από τον Διμο και ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από
τθν απαίτθςθ τθσ πλιρουσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ζναντι του Διμου κατά
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Προαιρετικι λφςθ, πλθρωμι και αποδζςμευςθ
Εφόςον θ εκτζλεςθ όλων ςχεδόν των υπό εξζλιξθ ζργων παρεμποδίηεται επί μια ςυνεχι χρονικι
περίοδο που υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ, εξ αιτίασ περιςτάςεων ανωτζρασ βίασ που ζχουν
γνωςτοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 12.2 (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ
δικαιοφται να ηθτιςει λφςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8.13 (Διακοπι εργαςιϊν-
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Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ) τθσ παροφςασ.
13.

ΑΞΙΩΕΙ. ΔΙΑΦΟΡΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιϊςεισ Αναδόχου

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 174 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13.2 - Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 175 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13.3 - Διαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 176 του Ν. 4412/2016.
14. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΟ 14.1 - Σελικζσ Διατάξεισ
14.1.2 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του προχποτίκεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ

των δυςχερειϊν ςτθν περιοχι των ζργων (όπωσ γίνεται λεπτομερειακι αναφορά ςε άλλεσ κζςεισ των
τευχϊν δθμοπράτθςθσ) των ςτοιχείων εδάφουσ (με τυχόν ςφνταξθ από μζρουσ του γεωλογικισ
μελζτθσ και εκτζλεςθ δικϊν του γεωτριςεων ι και φρεάτων και δικι του γεωτεχνικι αξιολόγθςθ) και
είναι απόλυτα ενιμεροσ των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου από κάκε πλευρά, τθσ κατάςταςθσ των
απαλλοτριϊςεων και του τρόπου που κα αποδοκεί ελεφκερθ θ ςυνολικά απαιτοφμενθ λωρίδα για
τθν εκτζλεςθ των ζργων, πθγϊν και υλικϊν κάκε είδουσ κ.λ.π., όπωσ και των ενδεχομζνων
δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από οποιοδιποτε λόγο ι τθν παρζμβαςθ Οργανιςμϊν Κοινισ
Ωφζλειασ και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςκεί καμία απαίτθςθ ςχετικι με
αποηθμίωςθ κατά οποιονδιποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικϊν ςυνκθκϊν, των
κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν κάκε είδουσ και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει τα υπάρχοντα εγκεκριμζνα
διαγράμματα τθσ μελζτθσ, κακϊσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία που ςυνιςτοφν, μαηί με αυτιν τθν Ε.Σ.Υ.,
τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του.
14.1.3 Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ

για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από
οποιαδιποτε αιτία που ζχει ςχζςθ με το ζργο.
Μυτιλινθ, 20/06/2017

Ο υντάξασ

Κανζλλοσ Παναγιϊτθσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΣΕ
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