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53.500,00 €

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΑΘΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΛΑΒΙΑΣ
1.1 τθν παροφςα Ειδικι Ειδικισ υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) διατυπϊνονται οι όροι
ςφμφωνα με τουσ οποίουσ κα γίνει θ εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν.
Σα είδθ των εργαςιϊν που προβλζπονται περιζχονται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι, με τισ Γενικζσ
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που ιςχφουν για τα δθμόςια ζργα.
1.2 Αντικείμενο τθσ παροφςασ, εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ και πλιρθσ ολοκλιρωςθ από τον
Ανάδοχο των κατεδαφίςεων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Υλοποίθςθ
αμετάκλθτων πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν ςτον αιγιαλό και τθν
παραλία νομϊν Καβάλασ -Σερρϊν»
1.3 υμβατικζσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ του Περιγραφικοφ
Σιμολογίου Μελζτθσ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν – Ζργων Οδοποιίασ και Λιμενικϊν Ζργων, όπωσ
αυτζσ κα διαμορφωκοφν μετά τθν εφαρμογι του ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ που κα
προςφζρει ο Ανάδοχοσ του ζργου.
1.4 Αρχικό ςυμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι θ ςυνολικι κατά το
ζντυπο Προςφοράσ Ποςοςτοφ Ζκπτωςθσ αξία του ζργου (Άκροιςμα Π).
1.5 Η ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο
ότι ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ του
ζργου.
ΑΘΟ 2ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
2.1 Σα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία τθσ Εργολαβίασ, ςφμφωνα με τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ
και θ εκτζλεςθ του ζργου, είναι όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ, όπου και
κακορίηεται θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τουσ.
2.2 Σο ζργο κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ για το
κάκε είδοσ εργαςιϊν και ςφμφωνα με τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Επιπλζον αυτϊν ιςχφουν και:
2.3 Θεςμικό πλαίςιο
1. Ο Ν.3669/08 (ΚΔΕ) «Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμόςιων ζργων»
(ΦΕΚ 116 Α’/18-06-08)
2. Ο Ν. 1418/84 - «∆θμόςια ζργα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπωσ
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε ιδίωσ με τουσ Νόμουσ :











Ν. 2052/92 άρκρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)
Ν. 2229/94 άρκρα 1 ζωσ και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994)
Ν. 2338/95 άρκρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14091995)
Ν. 2372/96 άρκρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28021996)
Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Αϋ 180/682001)
Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31122003)
Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/2892004)
Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/2222005)
Ν.3414/2005(ΦΕΚ279Α/10112005)
Ν.3481/2006(ΦΕΚ 162Α)

Σελίδα 2 από 13

2.4 Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Π.Σ.Π.) του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και
∆ικτφων (ΤΠΟ.ΜΕ.∆Ι), ι των τζωσ Τπουργείων Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και ∆θμοςίων
Ζργων (Τ.ΠΕ.ΧK.∆.Ε) και ∆θμοςίων Ζργων (Τ.∆.Ε.),
2.5 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ
διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Προεδρικό ∆ιάταγμα, Απόφαςθ,
Ερμθνευτικι Εγκφκλιοσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω κακϊσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ
Τπθρεςίασ.
Γενικά όλεσ οι προδιαγραφζσ που ιςχφουν για τα δθμόςια ζργα, το Π.Δ.696/8-10-74 «Περί
αμοιβών μηχανικών και ςχετικών τεχνικών προδιαγραφών» κακϊσ και θ εγκφκλιοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ
με αρικμό 54/38935/210.95 «Κανονιςμόσ για κατεδαφίςεισ κτηρίων» και οι λοιποί ιςχφοντεσ
κανονιςμοί και διατάξεισ.
ΑΘΟ 3ο: ΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ είναι κατά τθ ςειρά ιςχφοσ τουσ τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

To ςυμφωνθτικό
Η παροφςα Διακιρυξθ
Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ
Σο Σιμολόγιο Μελζτθσ
Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ)
Η Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.)
Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ
Σο Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί
από τθν Τπθρεςία.

ΑΘΟ 4Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4.1 Η υποβολι προςφοράσ ςτθ δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι διαγωνιηόμενοι
ζχουν επιςκεφτεί και πλιρωσ ελζγξει τθ φφςθ τθν τοποκεςία του ζργου, και ζχουν πλιρθ γνϊςθ
των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τοφτου, κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ κζςεισ οριςτικισ
εναπόκεςθσ προϊόντων κατεδαφίςεων, τισ μεταφορζσ, διάκεςθ διαχείριςθ και αποκικευςθ των
υλικϊν, τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ εν γζνει προςωπικοφ και οδϊν προςπζλαςθσ,
τισ ςυνικωσ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ του ζργου, το είδοσ και τα
μζςα
(μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ) που κα απαιτθκοφν πριν τθν ζναρξθ και κατά τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα κζματα που με οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να
επθρεάςουν τισ εργαςίεσ τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ
φμβαςθσ.
4.2 Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί με όλα τα ςυμβατικά
ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τα οποία περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν,
μαηί με τθ ∆ιακιρυξθ, τθ βάςθ τθσ προςφοράσ. Επίςθσ, αποδζχεται ανεπιφφλακτα και
αναλαμβάνει να εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθν προςφορά του.
Παράλειψθ του Αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του με τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.
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4.3 Ο Ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει τον ευρφτερο περιβάλλοντα χϊρο του ζργου
(εκτόσ αυτοφ όπου προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν με τθν παροφςα εργολαβία) για
εναπόκεςθ υλικϊν, προϊόντων, μθχανθμάτων, μπάηων κ.λπ.
4.4 Ιδιαίτερα επιςθμαίνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου, ςε περίπτωςθ που, παρά τθν ιςχφουςα
νομοκεςία, χρθςιμοποιθκεί προςωπικό που δεν ζχει νόμιμθ άδεια εργαςίασ (ΕΤ 24 παρ. 24.6).

ΑΘΟ 5ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του ο μειοδότθσ, που του κατακυρϊκθκε θ
δθμοπραςία, οφείλει να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν
ανάλογθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (βαςικι ι και πρόςκετθ), ςφμφωνα με το άρκρο 35 του
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), παρ. 1 & 2.
ΑΘΟ 6ο: ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΟΛΟΓΙΟ ΕΓΟΥ
6.1 Λόγω τθσ φφςθσ, τθσ ζκταςθσ του ζργου και τθσ ομαδοποίθςθσ των προσ κατεδάφιςθ
κτιςμάτων απαιτείται χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ, με βάςθ τθν ολικι προκεςμία ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα το ζργο
Τπθρεςία, μζςα ςε προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, το
χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, και θ ζναρξθ των εργαςιϊν από μζροσ του Αναδόχου δε
μπορεί να κακυςτεριςει πζραν των 30 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 46 παρ. 2
του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)).
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 48 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), αρχίηει θ
ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου.
Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου κα τθρθκεί θμερολόγιο ςφμφωνα με το άρκρο 47 του Ν.3669/2008
(ΚΔΕ) και βιβλίο καταμζτρθςθσ για τισ αφανείσ εργαςίεσ.
6.2 Σο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου, αναλφει δε
ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται
να εκτελεςκοφν. Σο χρονοδιάγραμμα 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. Η Τπθρεςία μπορεί
να ηθτιςει τθ ςφνταξθ χρονοδιαγράμματοσ με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ.
6.3 Η ∆ιευκφνουςα Τπθρεςία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιιςει τισ
προτάςεισ του Αναδόχου ςχετικά
με τθν ςειρά και τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των
κατεδαφίςεων, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ χρονικισ κλιμάκωςθσ των πιςτϊςεων, μζςα ςτα
όρια των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. Η ζγκριςθ γίνεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υποβολι
του χρονοδιαγράμματοσ. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν
μζςα ςτθν προκεςμία δεν ηθτιςει γραπτά θ ∆ιευκφνουςα Τπθρεςία διευκρινιςεισ ι
αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί. Σο
εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου.
6.4 Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι ποςότθτεσ
των εργαςιϊν ι ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπει το άρκρο 46, παρ. 2 του Ν.3669/2008.
6.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του
χρονοδιαγράμματοσ και να το αναπροςαρμόηει κάκε μινα, ςτθν περίπτωςθ που κάποια
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προκεςμία ξζφυγε από αυτό, οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία
αποπεράτωςθσ του όλου ζργου.
Η τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ πιο βαςικζσ
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα παρακολουκείται ανελλιπϊσ και αυςτθρά από τθν
επίβλεψθ και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο Ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ,
φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ ∆ιευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ. Επίςθσ ζκπτωτοσ
μπορεί να κθρυχκεί ο Ανάδοχοσ αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ του για τθν
υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και
γενικότερα για τθ μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθ μθ
ςυμμόρφωςθ του προσ τισ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ.
6.6 O Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ όπωσ, μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, ςυντάξει και υποβάλει ςτθν ∆ιευκφνουςα Τπθρεςία οργανόγραμμα του
εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν,
εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν
εκτζλεςθ του ζργου (άρκρο 46, παρ. 4 του Ν.3669/2008).
ΑΘΟ 7ο: ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ
7.1 Σο ζργο πρζπει να περαιωκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριάντα θμερϊν (30) από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Τπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του
ζργου ςυνεπάγεται τθν επιβολι τθσ από το άρκρο 49, παρ. 1 και 2 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)
προβλεπομζνθσ ποινικισ ριτρασ.
Παράταςθ ςτθν παραπάνω οριηόμενθ προκεςμία χορθγείται ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 48, παρ. 7, 8, 9 & 10 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)).
7.2 κα ιςχφουν οι προκεςμίεσ του χρονοδιαγράμματοσ
7.3 Για τυχόν χοριγθςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου εφαρμόηονται οι ςχετικζσ
διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν.3669/2008.
7.4 Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτθν ανάγκθ να τθρθκεί θ προκεςμία του ζργου με
απόλυτθ ακρίβεια. Για το ςκοπό αυτό κα προβλεφκεί από τον Ανάδοχο θ δυνατότθτα εργαςίασ
ςε δεφτερθ βάρδια, αν δεν επαρκζςει θ κανονικι βάρδια, με ι χωρίσ υπερωρίεσ κακϊσ και
θ δυνατότθτα εργαςίασ ςε θμζρεσ αργίασ και εορτϊν. Οποιαδιποτε επιβάρυνςθ από τθν
υπερωριακι εργαςία κα βαρφνει τον Ανάδοχο, χωρίσ καμία απαίτθςθ οποιαςδιποτε
αποηθμιϊςεωσ εκ μζρουσ του εργοδότθ. Οι κάκε είδουσ άδειεσ για υπερωριακι κ.λ.π.
απαςχόλθςθ προςωπικοφ κα εκδοκοφν με μζριμνα και ζξοδα του Αναδόχου. Η Τπθρεςία, εάν
χρειαςκεί, κα ςυνθγοριςει ςτισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ για τθ χοριγθςθ τζτοιων αδειϊν.
ΑΘΟ 8ο: ΥΡΕΒΑΣΗ ΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1 Για κάκε θμζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ,
επιβάλλονται οι κακοριηόμενεσ με το άρκρο 49 του Ν.3669/2008 ποινικζσ ριτρεσ και για τα
κακοριηόμενα ςε αυτό χρονικά διαςτιματα. Σα ωσ άνω ποςά ποινικϊν ρθτρϊν κα
παρακρατοφνται από τισ πιςτοποιιςεισ του ζργου.
8.2 Η ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ
ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ
του ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ
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προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ
θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ
ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ
του ζργου. Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ
τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ τθν
ανακεϊρθςθ και το Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.), προσ τθ ςυνολικι προκεςμία
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.Π.Α.
8.3 Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτθν ανάγκθ να τθρθκεί θ προκεςμία του ζργου με
απόλυτθ ακρίβεια. Για το ςκοπό αυτό κα προβλεφκεί από τον Ανάδοχο θ δυνατότθτα
εργαςίασ ςε δεφτερθ βάρδια, αν δεν επαρκζςει θ κανονικι βάρδια, με ι χωρίσ
υπερωρίεσ κακϊσ και θ δυνατότθτα εργαςίασ ςε θμζρεσ αργίασ και εορτϊν.
Οποιαδιποτε επιβάρυνςθ από τθν υπερωριακι εργαςία κα βαρφνει τον Ανάδοχο, χωρίσ
καμία απαίτθςθ οποιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ εκ μζρουσ του εργοδότθ. Οι κάκε είδουσ
άδειεσ για υπερωριακι κ.λ.π. απαςχόλθςθ προςωπικοφ κα εκδοκοφν με μζριμνα και
ζξοδα του Αναδόχου. Η Τπθρεςία, εάν χρειαςκεί, κα ςυνθγοριςει ςτισ αρμόδιεσ κρατικζσ
υπθρεςίεσ για τθ χοριγθςθ τζτοιων αδειϊν.
8.4

Εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ
ι το νόμο, κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 61 του Ν.3669/2008.

ΑΘΟ 9ο: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ Κ.Λ.Ρ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΓΟΛΑΒΙΚΑ ΡΟΣΟΣΤΑ) – ΕΡΙΒΑΥΝΣΕΙΣΡΛΗΩΜΕΣ
τθν προκειμζνθ εργολαβία ιςχφουν τα εξισ ποςοςτά για εργολαβικό όφελοσ και γενικά ζξοδα:
α) Δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν, υπολογιηόμενθσ ςφμφωνα με τισ
ςυμβατικζσ τιμζσ για το κατ’ αποκοπι ζργο, όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν ςτθν προςφορά.
β) Οι τιμζσ μονάδοσ του Περιγραφικοφ Σιμολογίου Οικοδομικϊν Εργαςιϊν, περιλαμβάνουν τισ
κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ τουσ, δθλαδι φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λ.π. Κάκε
απαλλαγι από οποιαδιποτε επιβάρυνςθ τθσ παραγράφου 8.2, που τυχόν κα δοκεί κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου, κα εκπζςει για ωφζλεια του ζργου.
Σα παραπάνω ιςχφουν και για νζεσ τιμζσ μονάδασ που τυχόν κα κανονιςκοφν.
ΑΘΟ 10ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η διεφκυνςθ του ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου ςτον τόπο καταςκευισ του κα γίνεται από
τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν Τπθρεςία. Η επί τόπου
του ζργου παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ
είναι υποχρεωτικι (άρκρο 38 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)).
Η εκτζλεςθ του ζργου κα γίνεται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ι με υπεργολαβίεσ ι από
καταςκευαςτικι κοινοπραξία, που κα ζχουν ςυςτακεί νόμιμα. ε περίπτωςθ άμεςθσ ι ζμμεςθσ
υποκατάςταςθσ του Αναδόχου από άλλθ εργολθπτικι επιχείρθςθ, χωρίσ να τθροφνται οι
ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ ςφςταςθ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ ι υπεργολαβίασ κα
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ακολουκοφνται οι προβλζψεισ του άρκρου 65 παρ. 1 του Ν.3669/2008 (ζκπτωςθ αναδόχου). Σα
ςχετικά κζματα διζπονται από τισ προβλζψεισ των άρκρων 65-69 του Ν.3669/2008.
ΑΘΟ 11ο : ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΩΝ –
ΝΕΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
Διζπονται από το άρκρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το
ζργο, όπωσ αυτό ικελε τροποποιθκεί κατά είδοσ και ποςότθτεσ από τθν Τπθρεςία, ςφμφωνα με το
ανωτζρω άρκρο. τθν περίπτωςθ που υπάρχει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που δεν προβλζπονται
από το Σιμολόγιο τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςονται νζεσ τιμζσ μονάδοσ βάςει των ενιαίων Σιμολογίων
του Τ.ΤΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. όπωσ αυτά ιςχφουν ςε ςυνδυαςμό με τισ παραγράφουσ 5,6, & 7 του ανωτζρω
άρκρου.
ΑΘΟ 12ο: ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΗ–ΕΡΙΜΕΤΗΣΗ–ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ–ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ- ΡΑΑΛΑΒΗ
ΕΓΑΣΙΩΝ
α) Η παραλαβι των εκτελεςκειςϊν εργαςιϊν ςυντελείται όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 52 του
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).
β) Οι πιςτοποιιςεισ και λογαριαςμοί κα ςυνταχκοφν μετά το πζρασ όλων των εργαςιϊν από τον
Ανάδοχο, κα ελεγχκοφν από τθν Τπθρεςία μζςα ςε ζνα μινα από τθν υποβολι τουσ και κα
πλθρωκοφν μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ τθσ προαναφερκείςασ προκεςμίασ ελζγχου
(άρκρο 53 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)).
γ) Απαγορεφεται θ υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ του ζργου, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται
με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ που οι οριηόμενεσ από τον πίνακα εργαςιϊν
τθσ Τπθρεςίασ εργαςίεσ δεν είναι δυνατό να εκτελεςκοφν μζςα ςτα πλαίςια τθσ εγκεκριμζνθσ
δαπάνθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν τθν εκτζλεςθ να αναφζρει το γεγονόσ ςτθν Τπθρεςία
για παροχι ςχετικϊν οδθγιϊν. ε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν κακ’ υπζρβαςθ και κατά
παράβαςθ των προαναφερκζντων, θ Τπθρεςία ουδεμία ζχει υποχρζωςθ πλθρωμισ τουσ.
δ) Απαγορεφεται θ πλθρωμι μθ δόκιμων εργαςιϊν ςφμφωνα και με τθν παράγραφο ΙΙΙ του
άρκρου 14 τθσ παροφςασ Ε..Τ.
ΑΘΟ 13ο : ΡΗΓΗ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΣΕΙΣ
Σο ζργο χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Πράςινου Σαμείου του Τπουργείου ΠΕ.Κ.Α. ςφμφωνα
με τθν αρικμ. 78.10/2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
Σο ζργο βαρφνεται με τουσ προβλεπόμενουσ για τθν υπόψθ κατθγορία ζργων φόρουσ, τζλθ,
κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που
δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ.
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται των τελϊν διοδίων των πάςθσ φφςεωσ μεταφορικϊν μζςων.
Κατ’ εξαίρεςθ αυξομειϊςεισ ςτο χαρτόςθμο τιμολογίων ι άλλοι φόροι που βαρφνουν άμεςα το
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον Ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ιςχφουν κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ. Συχόν μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Σα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο
ειςοδιματοσ ι τισ τυχόν παρακρατιςεισ για το φόρο αυτό.
Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν
ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 37 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).
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ΑΘΟ 14ο: ΧΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΕΑΝ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ
τθν ςυγκεκριμζνθ εργολαβία, λόγω τθσ φφςθσ του ζργου, αλλά και τθσ ςυμμετοχισ ς’ αυτό
εργολθπτικϊν επιχειριςεων Α1 τάξθσ, δεν απαιτείται θ φπαρξθ χρόνου εγγφθςθσ, μετά τθν
περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τθν ερμθνεία των διατάξεων του άρκρου 74 του
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).
ΑΘΟ 15ο: ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
τθ ςυγκεκριμζνθ εργολαβία δε κα χορθγθκεί προκαταβολι ςτον Ανάδοχο.
ΑΘΟ 16ο: ΥΛΙΚΑ ΕΓΟΥ - ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
φμφωνα με το άρκρο 60 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και τα οριηόμενα ςτθ Σεχνικι Περιγραφι και ςτθ
ςχετικι εγκφκλιο του ΤΠΕΧΩΔΕ αρικμ. 54/38935/210.95.
Ι. Ροιότθτα Υλικϊν. Εργαςτθριακζσ Δοκιμζσ.
Η παροφςα εργολαβία αφορά ςε εργαςίεσ κατεδάφιςθσ και δεν προβλζπεται χρθςιμοποίθςθ
οικοδομικϊν υλικϊν, για τα οποία κα πρζπει να υπάρχουν προδιαγραφζσ ποιότθτασ και
εργαςτθριακζσ δοκιμζσ πάνω ς’ αυτά.
ΙΙ. Ροιότθτα Εργαςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα προδιαγραφζσ, κανονιςμοφσ κ.λπ., όπωσ ορίηουν οι ιςχφουςεσ
διατάξεισ. Η Τπθρεςία δικαιοφται να προβεί ςτθ διακοπι των εργαςιϊν, αν διαπιςτωκεί ότι αυτζσ
δεν εκτελοφνται ςφμφωνα με τα ανωτζρω και να λάβει τα μζτρα που προβλζπονται από το άρκρο
176 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται αποκλειςτικά για το χρόνο που κα απολεςκεί,
ωσ ανωτζρω, μζχρι τθν επανζναρξθ των εργαςιϊν. ε ότι αφορά τθν εμφάνιςθ ελαττωμάτων ςτισ
εργαςίεσ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 60 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).
Ο κάκε είδουσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ, γιατί αυτόσ είναι ο
μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα των υλικϊν και τθν αρτιότθτα των
καταςκευϊν.
ΙΙΙ. Ροινικζσ ιτρεσ. Επιβολι προςτίμου.
Για παράβαςθ των προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν (Κανονιςμόσ για κατεδαφίςεισ κτθρίων)
επιβάλλεται πρόςτιμο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ.121/28-5-01 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/6-6-01)
‘‘Επιβολή προςτίμου για παράβαςη διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984’’ και ςτθν αρ.
Δ14/43309/5-3-01 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/28-03-2001) του Τπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΙV. Συμπλθρωματικζσ διατάξεισ για τον ποιοτικό ζλεγχο των Δθμοςίων Ζργων
Τποχρζωςθ του Αναδόχου και τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ αποτελεί και θ τιρθςθ τθσ Εγκυκλίου
Ε60/15-9-92 και του με αρ. πρωτ.Δ14/597/9-2-93 εγγράφου του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κακϊσ και θ
εφαρμογι του Π.Δ. 121/01 για επιβολι προςτίμου για παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου 21
του Ν.1418/84.
Άλλεσ προβλζψεισ
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Ο Ανάδοχοσ του ζργου ι / και ο Τπεργολάβοσ που, πικανόν, κα ςυνάψει ζγγραφθ ςυμφωνία μ’
αυτόν για εκχϊρθςθ εκτζλεςθσ του ζργου ι τμιματοσ αυτοφ, πρζπει να διακζτουν άδεια ςυλλογισ
και μεταφοράσ οικοδομικϊν αποβλιτων είτε να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα
ςυνεργαςκοφν με αντίςτοιχεσ εταιρείεσ-επιχειριςεισ, οι οποίεσ διακζτουν ανάλογεσ άδειεσ.
Η αποκατάςταςθ του περιβάλλοντα χϊρου, μετά τθν ολοκλιρωςθ των κατεδαφίςεων πρζπει να
γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε το τμιμα τθσ παραλίασ, από το οποίο κα απομακρυνκοφνκατεδαφιςτοφν τα αυκαίρετα κτίςματα να ζχει ομοιόμορφθ όψθ με αυτιν τθσ υπάρχουςασ.
ΑΘΟ 17ο: ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η ανακεϊρθςθ τιμϊν γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 54 του Ν.3669/2008.
ΑΘΟ 18ο: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΕΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ - ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Η βεβαίωςθ περαίωςθσ του ζργου κα γίνει από τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μ-Θ, που είναι θ
Προϊςταμζνθ Αρχι του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).
Η παραλαβι του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα 73 & 75 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).
ΑΘΟ 19ο: ΤΗΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΓΟΛΑΒΟΥΣ
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ κάκε αςτυνομικισ διάταξθσ ι άλλθσ διάταξθσ που
αφορά τθν εκτζλεςθ παρόμοιασ φφςθσ ζργων και οφείλει να ςυμμορφϊνεται με κάκε διάταξθ του
εργατικοφ νόμου. Τποχρεοφται όπωσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εργολαβίασ να επιτρζπει και να
διευκολφνει τθν εκτζλεςθ από τθν Τπθρεςία ι με άλλθ εργολαβία οποιωνδιποτε εργαςιϊν μθ
περιλαμβανομζνων ςτθ προκειμζνθ εργολαβία.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να διακζτει μεταφορικό μζςο για τισ μεταβάςεισ ςτο τόπο του
ζργου του προςωπικοφ επίβλεψθσ (επιβλζπων, βοθκοί, ςθμειωτζσ κ.λπ.) από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου.
ΑΘΟ 20ο: ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΧΩΟΥ
Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν κακϊσ και μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου πριν από τθν
προςωρινι παραλαβι, ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να απομακρφνει από το χϊρο του ζργου κάκε
φφςθσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν από αυτόν και να προβεί
ςτο πλιρθ κακαριςμό του χϊρου του ζργου χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςι του.
ΑΘΟ 21ο: ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Ανάδοχοσ, κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, υποχρεοφται να λαμβάνει, με αποκλειςτικι
μζριμνα και δαπάνεσ του και ςυνεχϊσ, όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ για τα ζργα που
εκτελοφνται από αυτόν, για πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ ι ηθμίασ κακ’ όλο το χρονικό
διάςτθμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Σα μζτρα αυτά ο Ανάδοχοσ οφείλει να τα τθρεί και για όςο
διάςτθμα μετά το πζρασ εργαςιϊν απαιτθκεί.
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Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι
ηθμία ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ, από τον ίδιο
είτε από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί ςτο ζργο. Ακόμθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει
όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το
εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. ε κάκε περίπτωςθ τροχαίου ι άλλου ατυχιματοσ ι ηθμίασ
ςτον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ
ευκφνεσ.
ΑΘΟ 22ο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του αποδζχεται ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθ κζςθ των
ςυνκθκϊν του υφιςτάμενου ζργου κακϊσ και των δυςκολιϊν λόγω τθσ κζςεωσ του
(κυκλοφοριακό, παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ κ.λπ.), τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ αναφορικά
με τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν,
φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, τισ διάφορεσ ανυψϊςεισ
των ποταμϊν, χειμάρρων ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο των ζργων, τθ διαμόρφωςθ
και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποςότθτα και ποιότθτα των υλϊν που μπορεί να
ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ, το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ που κα χρειαςτοφν
πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα
οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο δφναται να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ ςε
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Παράλειψθ του Αναδόχου για ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ
όρουσ αυτοφσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τθ
ςφμβαςθ.
ΑΘΟ 23ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι ςε μερικά τμιματα μζςα ςτο εφροσ του χϊρου
καταςκευισ των ζργων, είναι πικανό να βρίςκονται δίκτυα τθσ ΔΕΗ, του ΟΣΕ, φδρευςθσ κ.λπ., τα
οποία οφείλει να εντοπίςει και να μετατοπίςει ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Επίςθσ οφείλει, παράλλθλα με τισ ενζργειεσ τθσ Τπθρεςίασ, να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
προσ τουσ αντίςτοιχουσ Οργανιςμοφσ ι Επιχειριςεισ, για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν
μετατόπιςθσ και να διευκολφνει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ, χωρίσ να του παρζχεται το δικαίωμα για
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ λόγω τυχόν κακυςτεριςεων ι δυςχερειϊν.
Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι βλαβϊν ςτισ
υπόψθ εγκαταςτάςεισ και είναι ςε κάκε περίπτωςθ υπεφκυνοσ για τυχόν βλάβεσ που κα ςυμβοφν
εξαιτίασ των ζργων.
ΑΘΟ 24ο: ΤΗΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟ
Ο Ανάδοχοσ του ζργου ζχει τθν υποχρζωςθ και τθν αποκλειςτικι ευκφνθ να τθρεί τουσ
κεςπιςκζντεσ Κανόνεσ Αςφαλείασ και Υγείασ ςτα Ζργα και να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα
μζτρα, τόςο για τθν προςταςία και τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων του εργατοχπαλλθλικοφ
προςωπικοφ, που απαςχολείται ςτθν καταςκευι του ζργου, όςο και τθν προςταςία τθσ υγείασ
αυτοφ και τθν παροχι των πρϊτων βοθκειϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ.
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ,
διατάγματα, αςτυνομικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του Κυρίου του Ζργου, όπωσ εκφράηονται μζςω
τθσ υπθρεςίασ αναφορικά με τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εφαρμόςει το Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ
Εργαςίασ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίηονται οι εξισ:
 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του Αναδόχου.
 Οριςμόσ Τεχνικοφ Αςφάλειασ, Συντονιςτι Αςφάλειασ και Γιατροφ Εργαςίασ. Ειδικότερα και
λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόμων τα
οποία κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ, Συντονιςτι Θεμάτων Αςφαλείασ
και Υγείασ, κακϊσ και του Γιατροφ Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
τθσ νομοκεςίασ (Ν.1568/85, Ρ.Δ.17/96, Ρ.Δ.305/96, Ρ.Δ. 294/88). Η ανάκεςθ των κακθκόντων
του Τεχνικοφ Αςφάλειασ και Συντονιςτι Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ και του
Γιατροφ Εργαςίασ γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο
αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε.. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ Τεχνικοφ
Αςφάλειασ, Συντονιςτι Αςφάλειασ και Γιατροφ Εργαςίασ, μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και
εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου,
εκπαίδευςθ προςωπικοφ, κ.λπ. ο Ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ ι/ και με ειδικά αδειοδοτθμζνθ (Ρ.Δ.95/99, Ρ.Δ.17/96) από το Υπουργείο
Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του Επαγγελματικοφ Κινδφνου
(ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.).
 Kακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα Α.Υ.Ε..
 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν Α.Υ.Ε. Υπεργολάβων.
 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ. Κατ' ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για:


αναφορά ατυχιματοσ,



διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ



αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ,



χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ,



εκπαίδευςθ προςωπικοφ,



ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων.

 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν π.χ. για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται
από τθ νομοκεςία ι προτείνεται από το Σ.Α.Υ. τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ.
 Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι
επικεϊρθςθ των χϊρων, του εξοπλιςμοφ, των μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε
εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ νομοκεςία ι το απαιτοφν οι ςυνκικεσ
εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθν επανόρκωςθ
των επικίνδυνων καταςτάςεων που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να
τεκμθριϊνονται γραπτά.
 Άλλεσ προβλζψεισ


Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο Ζργο προσ το αρμόδιο
Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε..
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Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα
Α.Υ.Ε..



Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο
εργοτάξιο.



Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα Α.Υ.Ε. με το ςυντονιςτι Α.Υ.Ε.
και τουσ υπεργολάβουσ, παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ Εργαςίασ.

 Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ..
χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ Ζργου (.Α.Τ.)
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ του
ζργου (Σ.Α.Υ.), ςφμφωνα με τθ με α.π. ΔΙΡΑΔ/οικ.177 Απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 266Β/14-32001). Ο Συντονιςτισ Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου υποχρεοφται να ανακεωρεί και να
αναπροςαρμόηει το Σ.Α.Υ. ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν.
Το Σ.Α.Υ. πρζπει να περιζχει τα εξισ:
 Γενικά ςτοιχεία: είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ, ςφντομθ περιγραφι του ζργου, ακριβισ
διεφκυνςθ του ζργου, ςτοιχεία του κυρίου του ζργου, ςτοιχεία του υπόχρεου για τθν
εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ..
 Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ.
 Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ.
 φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου.
 Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων.
 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Αϋ βοθκειϊν.
 Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου.
 Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ
επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και υποφάςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ
επικινδυνότθτασ π.χ. Χ = Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου, Μ= Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου, Υ =
Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου, και ςε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα
πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι επιπλζον απορρζοντεσ κίνδυνοι.
 Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν.
 Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα
για τθν πρόλθψι του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ
(Ραράρτθμα ΙΙ του άρκρου 12 του Ρ.Δ.305/96).
Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ Ζργου (Φ.Α.Τ.)
Ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ του
ζργου (Φ.Α.Υ.), ςφμφωνα με τθ με α.π. ΔΙΡΑΔ/οικ.177 απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 266Β/14-32001). Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να ανακεωρεί και να
αναπροςαρμόηει το Φ.Α.Υ. ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν.
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Ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά από το Συντονιςτι Αςφάλειασ και
υγείασ και παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςτον Κφριο του Ζργου ενθμερωμζνοσ,
ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε.
Ο Φ.Α.Υ. πρζπει να περιζχει τα εξισ:
 Γενικά ςτοιχεία: είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ, ακριβι διεφκυνςθ του ζργου, αρικμό αδείασ,
ςτοιχεία του κυρίου του ζργου, ςτοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα
ςυντάξει το Φ.Α.Υ..
 Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου: τεχνικι περιγραφι του ζργου.
 Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ. Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα
ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν
αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ,
κ.λπ.) ςτθν πυραςφάλεια κ.λπ..
Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο κακ'
όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ του ΚτΕ.
Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και
απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από
αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.
Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ: να τθρεί ςτο εργοτάξιο το Σ.Α.Υ. και τον
Φ.Α.Υ. μζχρι τθν αποπεράτωςθ του ζργου, μετά τθν οποία κα παραδοκοφν για φφλαξθ ςτον
κφριο αυτοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 3 του Ρ.Δ.305/1996.
ΑΘΟ 25ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΓΟΥ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει ςτο τόπο του ζργου, με δαπάνεσ του, πινακίδεσ
δθμοςιότθτασ του ζργου, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο Δ1 με αρικμό Δ6/οικ/62453/16-11-83 του
Τπ.Δ.Ε.
Θεςςαλονίκθ, 07 Οκτωβρίου 2014

Η αν. Ρροϊςταμζνθ τθσ
Δ.Τ.Ε

Καριπίδου Χρυςάνκθ
Αγρ.-Τοπογράφοσ
Μθχανικόσ με Βϋ
βακμό.
ΕΓΚΙΘΗΚΕ
Με τθν αρίκ. Ρρωτοκόλλου οικ. 86658/07.10.2014 απόφαςθ τθσ ∆/νςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου τθσ Α.Δ.Μ.Θ.
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