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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ K. M.

ΕΡΓΟ: Εργασίες διαµόρφωσης χώρων του
κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου
Υλικών και Ποιότητας ∆ηµοσίων
Έργων Καβάλας, για τη µετατροπή
τους σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης»
(παραδοτέο 3.7.1 του πακέτου
εργασίας 3 της
συγχρηµατοδοτούµενης δράσης)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: Συγχρηματοδότηση INTERREG V-

A Ελλάδα– Βουλγαρία 2014-2020»
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης/ ERDF) σε ποσοστό 85%
και από εθνικούς πόρους μέσω των
πιστώσεων

του

Προγράμματος

Δημοσίων

Επενδύσεων

(αριθ.

ενάριθ. έργου 2019EΠ23160000) σε
ποσοστό

15%.

5017322

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ιούλιος 2020

Κωδικός

MIS

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
α. Η παρούσα αφορά γενικώς στους γενικούς όρους για την εκτέλεση των παντός είδους ∆ηµοσίων Έργων,
η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισµών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
β. Το ακριβές αντικείµενο του έργου / της σύµβασης είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ∆ιακήρυξη
∆ηµοπρασίας, στην τεχνική έκθεση της µελέτης καθώς κι στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και στοιχεία της µελέτης
που τη συνοδεύουν.
Ειδικότερα το έργο αφορά µια σειρά επεµβάσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου των χώρων
υγιεινής στο ρεύµα εισόδου στη Χώρα, την επισκευή των επιστρώσεων του πεζοδροµίου έµπροσθεν των εν λόγω
κτιρίων καθώς και τη διαµόρφωση κατάλληλου δικτύου απορροής όµβριων υδάτων από την περιοχή έµπροσθεν των
χώρων υγιεινής του ρεύµατος εξόδου από τη Χώρα και κατάλληλη σύνδεσή του µε τον κεντρικό αγωγό απορροής
όµβριων του οικισµού της ∆οϊράνης.
ο

Άρθρο 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων όπως ισχύουν σήµερα:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004)
Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005) όπως ισχύει σήµερα
Ν. 3414/2005
Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α΄ 102/14-5-07)
Ν. 3606/2007
Ν. 3669/2008 κατά το µέρος που ισχύει σήµερα
Ν. 3852/2010
N. 3863/2010
N. 3871/2010
N 3861/2010
Ν. 3979/2011
Ν. 4013/2011
Ν. 4070/2012
Ν. 4071/2012
Ν. 4072/2012
Ν. 4129/2013
Ν. 4313/2014
Ν. 4250/2014
Ν. 4278/2014
Ν. 4270/2014
Ν. 4250/2014
Άρθρο 69 Ν.4370/2016
Ν. 4412/16 (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και υπηρεσιών Προσαρµογή στις
οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
Ν.4491/17, 4497/17, 4482/17, 4488/17, 4472/17 τροποποιήσεις του Ν.4412/16.
ΚΥΑ 117384/26.10.2017
Π∆71/2019
∆24/οικ/598/16-01-2020 (Α∆Α: 6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ)
ο

Άρθρο 3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων που αναφέρονται οι ανάλογες µε το είδος και τη
φύση του έργου Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και Λοιπών Φορέων
που αναφέρονται στην παρούσα και στο τιµολόγιο µελέτης
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•

Η Εγκύκλιος 11 µε αρ. πρωτ. ∆17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου
εκτέλεσης δηµοσίων έργων».

•

Η Εγκύκλιος 15 µε αρ. πρωτ. ∆17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθµίσεις για τα Μητρώα µε το
ν.4070/2012 – Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δηµοσίων συµβάσεων – ∆ιαχείριση αποβλήτων από
εκσκαφές κλπ.».

•

Η µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια
Έργα».

•

Την απόφαση Υπ. Υποδ.Μετ.& ∆ικτ. ∆.Κ.Π./οικ/1211/01.08.2016 (ΦΕΚ2524/16.08.2016 τεύχος Β) Αναστολή
της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

(ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) και

εφαρµογής των πενήντα εννέα (59) αντίστοιχων Εθνικών προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ)
•

Η Εγκύκλιος 27 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15.10.2012 περί Ένταξης στα συµβατικά τεύχη

των

δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα «απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο
εργοτάξιο».
•

Εγκύκλιος 7 µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/5/8/12-02-2013 «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών».

•

Η Απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013) «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση
Ενιαίων

Τιµολογίων

Έργων

Οδοποιίας,

Υδραυλικών,

Λιµενικών,

Οικοδοµικών,

Πρασίνου

και

Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών»
•

Η Απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/3/20/20-03-2013 ∆ιορθωτικές επεµβάσεις στην απόφαση µε αρ. πρωτ.
∆11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013)

«Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων

Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών».
•

Η Απόφαση ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1746/Β΄/19-5-2017) που αφορά τον «Κανονισµό Περιγραφικών
Τιµολογίων Εργασιών» για τις εξής κατηγορίες έργων : Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών,
Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών).

Επίσης ισχύουν :
•

Οι Ευρωκώδικες και ο κανονισµός σκυροδέµατος, όπως ισχύει.

•

Όλα τα εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) που δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν
θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ)

•

Οι διατάξεις του ν.4682/2020 (Α'76) "Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα
αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
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και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (A' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και
άλλες διατάξεις".
•

Η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και
τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης. " ( A' 68).

•

Η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις." (Α' 75).
Άρθρο 4ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το συµφωνητικό.
2. Η ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική προσφορά
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης.
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (E.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
7. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
8. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές
Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία.
9. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι
δηµοσιευµένα κείµενα :
1. Οι Ευρωκώδικες και κανονισµός σκυροδέµατος, όπως ισχύει
2. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ –ΠΕΤΕΠ)
3. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. και οδηγίες µελετών και ποιότητας.
ο

Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης του έργου ανέρχεται σε ευρώ, 50.000,00 €. Αναλύεται δε ως κάτωθι:
α) ∆απάνη εργασιών µε ΓΕ + ΕΟ 18%: 34.581.38
β) ∆απάνη απροβλέπτων 15% : 5.178,21€
γ)δαπάνη απολογιστικών εργασιών + ΓΕΟΕ (1-ε): 553,99
γ) ∆απάνη αναθεώρησης: 0,00€
δ) Φ. Π. Α.: 24%: 9.677,42€
ο

Άρθρο 6
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ
1. Προθεσµία περαιώσεως των ανατιθεµένων εργασιών ορίζεται σε έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες αρχοµένης
από την ηµέρα που υπογράφεται η σύµβαση (άρθρα 147 του Ν 4412 /2016 ). Για κάθε µέρα υπερβάσεως της
προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύµφωνα µε
το άρθρο 72 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 7ο
ΕΓΓΥΗΣΗ
«Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό
ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. ∆ηλαδή : οκτακόσια δέκα ΕΥΡΩ (810,00€).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης
συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα
προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
«Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.».
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα και θα περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστο
τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται γενικά σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης
(συµπεριλαµβανοµένου της αναθεώρησης) χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης,
άρθρο 72 & 1.β του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή
ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση
αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό
απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά το άρθρο
132, µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου.
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Άρθρο 8
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ
α) Το ενδεχόµενο συνηµµένο στη µελέτη του έργου διάγραµµα προγραµµατισµού παρέχει ενδεικτικώς την
πρόοδο των επί µέρους εργασιών εντός της συνολικής προθεσµίας αποπερατώσεως αυτού, της προβλεπόµενης
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Με αίτηση του αναδόχου η υπηρεσία δύναται να εγκρίνει
τροποποίηση του διαγράµµατος αυτού εφ' όσον αυτή υποβληθεί πριν την έναρξη των εργασιών και δεν
συνεπάγεται παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως του όλου έργου.
β) Όταν δεν έχει συνταχθεί διάγραµµα προγραµµατισµού της εκτελέσεως του έργου, οι τµηµατικές
προθεσµίες εκτελέσεως των επί µέρους εργασιών καθορίζονται από την υπηρεσία µε πίνακες εργασιών που
κοινοποιούνται στον ανάδοχο ή µε έγκριση του Χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που υποβάλλει ο
ανάδοχος.
γ) Για το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανάπτυξη, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής του έργου», σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισµούς
και όρους, που ορίζονται στη σύµβαση. Επίσης στη διαρκή ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος του έργου και τις
διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας.
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επαρκή εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και οι εργασίες να γίνονται
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αν εφαρµόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατ' εξαιρέσιµους
ηµέρες, ένθα ούτω απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, δεν θα δικαιούται ουδεµιάς εκ του λόγου
τούτου προσθέτου αποζηµιώσεως. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγµή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθµός της
προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
ε) Στην περίπτωσιν κατά την οποία ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις προθεσµίες της τασσοµένης δια του
διαγράµµατος ή του πίνακα, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την διαδικασία του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016
στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών
υποδείγµατος της υπηρεσίας και προσυπογραφόµενο υπ' αυτού και εκπροσώπου της υπηρεσίας και σύµφωνα µε
το άρθρο 146 του Ν.4412/2016. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, αν κι όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία, να
υποβάλλει οποιεσδήποτε εκθέσεις προόδου του έργου, οι οποίες συναρτώνται κατά την απόλυτη κρίση της
Υπηρεσίας µε τη πρόοδο των έργων.
ο

Άρθρο 9
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται στις µονάδες πλήρως περατωµένων εργασιών του αναδόχου µη δικαιουµένου
ουδεµίας άλλης πληρωµής ή αποζηµιώσεως δια την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εκάστης τούτων άρθρο 53 παρ
7.θ του Ν.4412/2016.
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση εκάστης εργασίας µηχανηµάτων, ήτοι τα
µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά ή λόγω ηµεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνσης οι
δαπάνες παραλαβής µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα
ασφάλιστρα αυτών καθώς και η επιβάρυνση λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, λόγω επισκευών και
συντήρησης των µηχανηµάτων και γενικά κάθε δαπάνης κανονική ή έκτακτη που τυχόν παρουσιασθεί.
β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξ εργοδηγών,
µηχανοδηγών, χειριστών, µηχανοτεχνιτών, τεχνιτών, ειδικευµένων και ανειδίκευτων εργατών, δι ηµεροµίσθια
αυτών, ηµεραργίας, ασφαλίσεις, ώρας αργίας, εκτάκτους χρηµατικές παροχές.
γ) Οι δαπάνες των απαιτουµένων δι' έκαστον είδος εργασίας υλικών µετά των φορτοεκφορτώσεων και των
µεταφορών αυτών δια παντός µέσου από του τόπου παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου των έργων ως και
παντός υλικού µη ρητώς κατονοµαζόµενο, αλλ' ενδεχοµένως απαιτηθησοµένου για την πλήρη συντέλεση εκάστης
εργασίας.
δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζηµιώσεων για την προσωρινή
κατάληψη εκτάσεων προς µεταφορά ή αποθήκευση αυτών.
ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών.
στ) Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισµένων εργασιών ή µέρους τους µε τα χέρια των εργατοτεχνιτών στις
περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι δυνατή ή δεν ενδείκνυται να γίνει µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη για
την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.
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ζ) Πάσα εν γένει δαπάνη, µη ρητώς κατονοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας, περί ης η σχετική τιµή του τιµολογίου.
Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων είτε ως προς τις ποσότητες και τις
αποστάσεις µεταφοράς των εν εκάστη εργασία εισερχοµένων υλικών, είτε ως προς αποδόσεις των εργατοτεχνιτών,
είτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών µετά την συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό.
o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν4412/2016. Για τον κανονισµό τιµών µονάδων νέων εργασιών, θα
εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα
εφαρµόζονται άσχετα µε τα µέσα, που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την
εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων,
καινούργιων ή όχι, µε εργατικά χέρια µερικά ή συνολικά, σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία, κτλ.).
o Εφ’ όσον και µόνο προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής
στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/2016, έπειτα από αίτηση του Αναδόχου.
ο

Άρθρο 10
ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εν τη έννοια του κατά του άρθρου 53 παρ. 7.θ του Ν4412/2016, ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους
αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των δια των ισχυουσών ή νέων τιµών µονάδος εκτελεσθησοµένων
εργασιών ή των απ' ευθείας δι' αυτεπιστασίας εκτελουµένων έργων διαλαµβάνονται:
1) Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου
(ύδρευσης, θέρµανσης, κ.λ.π.).
2) Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, συνάψεως συµβάσεως, εγκαταστάσεως, εκτελέσεως και παραλαβής
έργων.
3) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές πάσης φύσεως
επιβαρύνσεις.
4) Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών έργων που θα
παραδοθούν στον Ανάδοχο από συνέπεια µικρών µεταβολών του άξονα του δρόµου υψοµετρικά και
οριζοντιογραφικά κατά την εκτέλεση του έργου καθώς επίσης και προσαρµογή τους στις τυπικές διατοµές
δρόµων κ.λ.π..
5) Οι δαπάνες τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, υψοµετρικές ή
οριζοντιογραφικές για την βελτίωση της κατά µήκος τοµής ή της χάραξης.
6) Έξοδα δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
7) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και τα έξοδα ασφάλισης ή αποζηµιώσεως
ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς επίσης και κάθε φύσης έξοδα αποζηµίωσης προς
τρίτους.
8) Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκοµίσεις των προϊόντων σε θέση επιτρεποµένη
από την αστυνοµία.
9) Οι δαπάνες για τη σύνταξη των επιµετρήσεων και γενικότερα για τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και
οικονοµική τεκµηρίωσής τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Στην κατηγορία
αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και η
παράδοση των στοιχείων στη µορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρµογή των εγκεκριµένων οριστικών
µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής, η σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος,
αδειοδοτήσεων, µελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιµών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη κι ενηµέρωση
προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για λατοµεία, δανειοθαλάµους , χώρους απόθεσης κτλ. που θα απαιτηθούν, η εκπόνηση
µελετών και η σύνταξη σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας
κατά την διάρκεια της κατασκευής κτλ..
10) Κάθε άλλη δαπάνη, µη ρητώς κατονοµαζόµενη, αλλά αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη προς τα
συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά
σε σχέση προς τις κείµενες διατάξεις ως και παντός είδους επισφαλή έξοδα.
11) Το όφελος του αναδόχου.
12) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό αντάλλαγµα
επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση.
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Άρθρο 11
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ, ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα
καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή τους.
Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας του
Έργου, η εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 158
του Ν4412/2016 .
Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας 'Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και
Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆Ε ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β' 1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/24.7.2001(Β'
1013 ), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β' 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β' 94), β)
∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β' 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων,
γ)
η ∆14/43309/5.3.2001 (Β' 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και
δ)
∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 27.01.2009).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξειδικευµένο στέλεχος τη θέση του
Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ΣΥ, καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα
ασκεί ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει,
στο οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν αρµοδιότητες σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να
προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη
εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το
ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου,
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του. Επίσης ο
Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια τις σχετικές µε το αντικείµενό του διαδικασίες του
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την
εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου και των
υποστηρικτικών εγγράφων.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών.
Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του
έργου ή προορίζονται για ενσωµάτωση σε αυτό ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 159 του Ν4412/2016, καθώς
και για τον χαρακτηρισµό των εδαφών ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
∆είγµατα υλικών, πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν.
Υλικά και λοιπά είδη, που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται εφ' όσον διαπιστωθεί η
ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα λαµβάνονται εγκαίρως πριν τη χρήση
και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών.
Για αυτό το σκοπό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του υλικού και εργοστασίου, για τα
υλικά εµπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προελεύσεως, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου και το
όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το
δείγµα. Επίσης, αναγράφεται το είδος του ελέγχου, αν θα υποβληθούν τα υλικά.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, συνδροµή, συµβατικό ή άλλο
τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και
επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των
δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε µιας των κατά τα ανωτέρω δοκιµών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό
διάστηµα που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιµών, µε τις καταγραφές των
µετρήσεων, τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύµφωνο ή όχι µε τις
εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ- ΠΕΤΕΠ) .
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης των υλικών µε τις απαιτήσεις
της σύµβασης και δείγµατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται στα
συµβατικά τεύχη.
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε υλικού,
εξοπλισµού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί µέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκµηριώνεται, κατά την
κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη.
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Από ενδεχόµενη απόρριψη του προτεινόµενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης,
δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους φυλασσόµενους
χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα
ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, κτλ. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί
ποιοτικό έλεγχο και δειγµάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως
θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την
αξιοπιστία της ποιότητας του έργου.
ο

Άρθρο 12
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωµένες οι καθοριζόµενες στο τιµολόγιο ή τη συγγραφή υποχρεώσεων
αναλογίες υλικών.
Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να µετρώνται µε κιβώτια καθορισµένων διαστάσεων, για να
επιτυγχάνονται οι δέουσες αναλογίες.
ο

Άρθρο 13
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο τυχόν απαιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξοπλισµός προβλέπεται και καθορίζεται εκάστοτε σε
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός, αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα βρίσκεται µε µέριµνα
και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικώς.
Άρθρο 14ο
Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρου 138 του Ν4412/2016.
Τα αδρανή, τα χωµάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα καθορισθούν
κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται µετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει λάβει
υπόψη τα προδιαγραφόµενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της Υπηρεσίας, για το
συµφερότερο για το ∆ηµόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να
εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών.
Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες του, για την
εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του.
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται
ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηµόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσµευσή τους και ταυτόχρονα δεν
υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, µε δαπάνες του, τα απαιτούµενα κτηµατολόγια
(πίνακες, διαγράµµατα) και θα αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των χώρων αυτών. Οι δαπάνες
όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης θα χρεωθούν στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην
Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό προκειµένου να γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική
έκταση.
Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανοιγµένο τρόπο,
όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Η προµήθεια αδρανών υλικών µπορεί να γίνεται:
• Από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις,
• Από «νέα λατοµεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος
∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο «νέα λατοµεία» χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατοµείων όσο και η επανέναρξη
λειτουργίας παλαιών λατοµείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90.
Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των
οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή,
οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή
λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ.

Page 9

Επίσης στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη διαµόρφωση
του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισµούς της Απόφασης
έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κείµενης νοµοθεσίας και των Αρµόδιων Αρχών) για τη διαµόρφωση των
συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία µεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε
οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα,
καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις κτλ.
Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν
παρεµβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νόµοι
και οι διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν.
Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοµείων θα γίνεται µόνο για τις ανάγκες του έργου, µετά την ολοκλήρωση
των οποίων ο Ανάδοχος θα σταµατήσει κάθε λατοµική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα
εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, για την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Στις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και τα
αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών προγράµµατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάµους (ή ορυχεία), τηρώντας
όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, είτε σε
χώρους ∆ηµοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
περιορισµούς των όρων δηµοπράτησης, η άδεια εκµετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε µε
µίσθωση είτε µε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόµη και µε προµήθεια από ήδη λειτουργούσες
επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων.
Επισηµαίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου δανειοθαλάµου, προκειµένου να αξιολογηθούν και οι
επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δηµοσίου χώρου ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του ∆ηµοσίου,
µε δαπάνες όµως του Αναδόχου.
Για την περίπτωση χρησιµοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική
µελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύµφωνος µε τους όρους
δηµοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξαρτάται
(σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) από την ανάγκη «εκσυγχρονισµού ή επέκτασης
υφισταµένων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον»
Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στον
Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε.
Ο Ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, στην απόθεση των περισσευµάτων κατάλληλων
προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και των
άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα
αποµακρύνονται και θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες του. Επίσης πέρα από τη µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση (ή σε µία συγκεκριµένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική µνεία σε ειδικούς όρους
δηµοπράτησης) ο Ανάδοχος υποχρεούται και στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να
εξασφαλίσει και τη σταθεροποίηση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη συµπύκνωση, ώστε οι
επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή
άλλους παρόµοιους. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανοιγµένο τρόπο, στις τιµές της
προσφοράς του Αναδόχου.
Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις σε χώρους, για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τα περιλαµβανόµενα «Μέτρα Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις, εφαρµόζοντας τους εγκεκριµένους όρους των «µέτρων
αποκατάστασης», σύµφωνα µε την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, µερικά ή ολικά, σε άλλους χώρους, για τους οποίους δεν έχουν
συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) αναγκαία(ες) ΜΠΕ. Η εκπόνηση της (των)
ΜΠΕ κατατάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον
Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανοιγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του. Η
έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τον
Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται έγκριση της χρήσης
ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου.
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Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκριµένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαµβάνουν επιφάνειες
που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του
∆ηµοσίου.
Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του ∆ηµοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν
τον Ανάδοχο.
ο

Άρθρο 15
ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κειµένων νόµων
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι υποχρεούται στην
καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας, βάσει αποφάσεων του,
καθοριζόµενων δώρων, λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν
επιδόµατος αδείας.
Εάν µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασµούς του
αναδόχου πιστοποιούµενου ή αφαιρουµένου του πράγµατι πληρωµένου ή εξοικονοµηµένου επί του έλαττον
ποσού.
(Άρθρο 138 του Ν 4412/2016)
ο

Άρθρο 16
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι
έχουν λάβει υπ' όψιν κατά την σύνταξή της και έχουν ελέγξει τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή τη
θέση του έργου και των µερών αυτού, κυρίως τις διάφορες πηγές προµήθειας υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή
ή οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών, τις απαιτούµενες δια παντός µέσου µεταφορές, την κατάσταση των
οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και
ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα
ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν, τα οποία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο ή
το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν µετά την σύµβαση προς ην εν πάση περιπτώσει υποχρεούται
να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.
Επίσης ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο,
τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις
συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις
και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της
δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και
ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και
όρους.
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της
σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης
προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ο

Άρθρο 17
ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ
α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση πάντα τα εις χείρας του υλικά και µέσα, καθώς και τας υπ'
αυτού εκτελουµένας εργασίας. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται υπ' αυτού, εν εναντία δε περιπτώσει τα
µέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαµβάνονται υπό του εργοδότου, των αντιστοίχων δαπανών
καταλογιζοµένων εις βάρος του αναδόχου.
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα φυλάξεως και προστασίας των εγγύς των εκτελουµένων
έργων πάσης φύσεως κοινωφελών έργων, προς πρόληψη ζηµιών σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας αυτών.
Ζηµιές που προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται
από τον εργοδότη εις βάρος και λογαριασµό του αναδόχου.
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γ) Για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν τα οριζόµενα του Άρθρου 18 του Ν4412/2016. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις
αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα
βλάστηση, τα δέντρα, οι θάµνοι και οι καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα
υποστούν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου.
Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους
περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του
έργου, ο πλήρης καθαρισµός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή
όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του
εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση
υλικών, από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που
διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές του δαπάνες. Οι απαιτήσεις
προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του και αποτυπώνονται
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις
συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό µε τα όσα ορίζονται ανωτέρω.
ο

Άρθρο 18
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Οι ανάδοχοι έργων εκτελουµένων εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α. υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο
το προσωπικό που απασχολούν. Στις περιπτώσεις έργων, εκτελουµένων εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι
ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολούν, το οποίον τυγχάνει να
είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του.
Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούνται να το ασφαλίσουν σε µια από τις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι
αναγνωρισµένες από το ∆ηµόσιο. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου πληρωτέα ασφάλιστρα εν συνόλω, ήτοι
εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισµένου βαρύνει τούτον. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να ελέγχει την
τήρηση των ανωτέρω, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κύριο του Έργου όλα τα σχετικά στοιχεία για
την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων. Η υποχρέωση ασφαλίσεως ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό
που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης
συνεργάτες του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει τα ασφάλιστρα συµβόλαια του προσωπικού του, στις
περιπτώσεις που αυτό δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Στην περίπτωση που δεν τα προσκοµίσει, η
Αρµόδια Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση στους λογαριασµούς πληρωµής του που
εκδίδονται µέχρι και το χρόνο προσκόµισης των ασφαλιστήριων συµβολαίων. Αν ο Ανάδοχος δεν συνάψει τις
παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της
ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και κρατάει τις δαπάνες
που έγιναν από τους λογαριασµούς του Αναδόχου.
Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων,
Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.
Οι όροι των ανωτέρω ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής
συντήρησης. ( Άρθρο 138 παρ. 7 & Άρθρο 18 παρ 2 του Ν 4412/2016)

ο

Άρθρο 19
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη
οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος
υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε
από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που
απασχολούνται στο έργο του.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κλπ., όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 2 και άρθρο 138
παρ.7 του Ν4412/2016 και είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει την Υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση για κάθε διαταγή
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και εντολή των διαφόρων Αρχών, σχετική µε προτεινόµενα µέτρα για τον έλεγχο και την ασφάλεια κλπ που
απευθύνεται ή κοινοποιείται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικώς δε τα ορύγµατα εντός κατοικηµένων χώρων, τα οποία
επιπροσθέτως επισηµαίνονται δια φώτων την νύκτα. ∆ιαταγές της υπηρεσίας, εν σχέση προς την εξασφάλιση της
κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή
προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις
απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή
και στο έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των
εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού
του.
Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από τη
χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων
από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες
κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές
ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων
του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.).
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη
των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης
ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρµογής
των σχετικών διατάξεων.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών.
Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της
προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή
ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο
προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή
βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί
θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει
πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά
βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού
του άρθρου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση
των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα
µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων
µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την
αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.),
συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει
στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά,
οικοδοµικά κτλ.), σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να
επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά
περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες
διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.
Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή
καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις
παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα
ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές προσβάσεις,
στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται
χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση
πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω
προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του
Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην
προσφορά του.
Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις του άρθρου 7
της υπ’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν
τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές
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κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές
Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις του
Υ∆Ε α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν
τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 82 και 83 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις ( Άρθρο 377 περ. 31 του Ν4412/2016)
Σε κατάλληλο σηµείο, και σε εµφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει
πινακίδες του έργου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές
εκάστοτε ισχύουν.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα εργασία ή µη
διαπιστευµένα ή µη δικαιούµενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το
σκοπό αυτό, θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα
εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του
Αναδόχου.
ο

Άρθρο 20
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ.Λ.Π. – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόµενοι κατά τη φάση του
διαγωνισµού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και
να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες και µελέτες εφαρµογής, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα
κατασκευαστικά σχέδια των έργων.
Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις καθώς
και η εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου,
για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. Η σύνταξη των µελετών αυτών θα γίνεται µε
βάση τις ισχύουσες Προδιαγραφές και τις Εγκυκλίους που κάθε φορά ισχύουν. Ανάλογη υποχρέωση έχει ο
Ανάδοχος και για τις έγγραφες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της µελέτης του έργου που είναι υποχρεωτικές γι’
αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 147 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η εκπόνηση των συµπληρωµατικών µελετών θα πρέπει
να ακολουθεί την δέουσα αλληλουχία και σειρά µεταξύ τους και η υποβολή τους θα γίνεται στην Υπηρεσία σε
ηλεκτρονική µορφή και σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.
Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει µε δική του ευθύνη και έξοδα την τυχόν έκδοση
οποιασδήποτε άδειας απαιτείται για το έργο αλλά και να βοηθήσει την Υπηρεσία για την τροποποίηση
οποιασδήποτε υπάρχουσας αδείας, παρέχοντας και κάθε στοιχείο που αφορά την κατασκευαστική πλευρά του
έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για
όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.
Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός
εξοπλισµός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι
τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Ο υπόψη τοπογραφικός εξοπλισµός θα είναι
σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν υπάρχουν,
στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίµακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια
διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάµους, λατοµεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα,
χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγράµµατα αυτά θα
συνδέονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
Οι τοπογραφικές εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε θέσεις λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης,
εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιµοποιηθούν από τα µόνιµα έργα, δεν θα
καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεµία αµοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους
σχετιζόµενους µε την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες
περιλαµβάνονται, κατά τρόπο ανηγµένο, στις τιµές του τιµολογίου προσφοράς.
ο

Άρθρο 21
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Οι πάσης φύσεως δαπάνες χαράξεων, πασσαλώσεων, χωροσταθµίσεων, λήψεως διατοµών, εγκαταστάσεως
υψοµετρικών αφετηριών, για την ακριβή εκτέλεση του έργου, και γενικά καταµετρήσεις και επιµετρήσεις, σύνταξη
σχεδίων για πλήρη φάκελο έκδοσης οικοδοµικής άδειας κτιριακών έργων, ενεργειών για τη χορήγηση αδειών από
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∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ∆/νση ∆ασών, Υπηρεσίες Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. βαρύνουν τον ανάδοχο. Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης
των δικτύων ΟΚΩ, όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο
Οργανισµό και η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας
(κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.).
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες
εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆, οι οποίες πρέπει να µετατοπιστούν από τους κυρίους των.
Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στην ΕΣΥ), υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς
να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν
παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
Στην περίπτωση ευρηµάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα οριζόµενα του Άρθρου 138 παρ.12 του
Ν4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε
ηλικίας, έργων τέχνης ή άλλων ευρηµάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική ή άλλη
Υπηρεσία και να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρηµάτων. Για την περίπτωση
ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει
τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. Σε περίπτωση
καθυστέρησης της προόδου των έργων για την παραπάνω αιτία χορηγείται ανάλογη παράταση συµβατικής
προθεσµίας, χωρίς να αποκλείεται κι η εφαρµογή των διατάξεων της αντίστοιχης νοµοθεσίας. Όλα τα αρχαιολογικά
ή άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία.
ο

Άρθρο 22
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια,
γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του
Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έργου λόγω τυχόν
ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της
προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων
στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι
καταλαµβανόµενοι χώροι αν βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν της
έγκρισης της Υπηρεσίας.
Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα
εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων,
χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγµα, και θα αναγραφούν
στην σχετική άδεια χρήσης.
Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας,
την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας,
χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών,
φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και δαπάνη, θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο (ους),
που θα περιλαµβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και
τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων
εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των
συµβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας.
Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις της ΕΣΥ και
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου για τη αποφυγή πρόκλησης ζηµιών
σε τρίτους ή στο έργο.
Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του
Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος
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και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δηµόσιας τάξης,
ασφάλειας και υγιεινής (Άρθρο 138 του Ν 4412/2016)
ο

Άρθρο 23
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έργου, καθώς
και µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους περί το επίµαχο τµήµα του
έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα
απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως
άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του έργου ή τµήµατος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους
οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και
τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την
παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθµα, κατά τους όρους της σύµβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε κτλ. για την
εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την
αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς,
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και αποµάκρυνση των
εργοταξίων.
Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο
Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε
βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόµενη πληρωµή ή την εγγύηση καλής
εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης
εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου (Άρθρο 138 του Ν 4412/2016).

Άρθρο24ο
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση
δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των µονίµων
έργων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των
υπόψη απαλλοτριώσεων. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις.
Ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµιώσεως αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην χορηγήσεως
παρατάσεως της προθεσµίας περαιώσεως στην περίπτωση καθυστερήσεως της περατώσεως του έργου, ένεκα
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, µη οφειλόµενης εις υπαιτιότητα του αναδόχου.
Εν περιπτώσει καθ' ην η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της
συµβάσεως.
ο

Άρθρο 25
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη επιπρόσθετη αµοιβή, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που
κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τα όσα προκαθορίζονται από την Υπηρεσία και να το υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία µαζί µε την τελική επιµέτρηση.
Στην πλήρη του µορφή θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω:
1. Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών
κ.λπ.
2. Πίνακες απογραφής που εµφανίζουν όλα τα τεχνικά διακριτά αντικείµενα που συγκροτούν το συνολικό έργο.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαµβάνουν: Τα επιµέρους έργα (διακριτά τµήµατα) µε αναλυτική
καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που
ενσωµατώθηκαν σε αυτά και τις εγκρίσεις από την Υπηρεσία της χρήσης αυτών. Εγκαταστάσεις που αφορούν
δίκτυα άρδευσης - πυρόσβεσης, υποδοµής τηλεφωνοδότησης, φωτεινής σηµατοδότησης, οδοφωτισµού,
συστηµάτων ελέγχου υπογείων η υποθαλάσσιων έργων µε αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε
στήλες πινάκων, µαζί µε τα τεχνικά εγχειρίδια (οδηγίες χρήσης µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων ελέγχου κ.λπ.).
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3. Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριµένων µελετών καθώς και των υποστηρικτικών αυτών, µε τις τελικές
τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις τους.
4. Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»). Τα σχέδια αυτά θα
είναι ως προς το είδος (οριζοντιογραφία, κάτοψη, τυπική διατοµή, κάθετη τοµή, µηκοτοµή, αξονοµετρικά κ.λπ.), τις
κλίµακες, τις σχεδιαστικές λεπτοµέρειες κ.λπ. σε πλήρη αντιστοιχία µε εκείνα των υφιστάµενων εγκεκριµένων
µελετών και των µελετών εφαρµογής, θα συνταχθούν δε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ.
696/1974.4. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δηµοσίων φορέων η ιδιωτικών
εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται µέσα στο εύρος κατάληψης που ορίζεται στην εγκεκριµένη
οριστική µελέτη του δηµόσιου έργου και κατασκευάσθηκαν είτε από τον ανάδοχο του έργου, είτε από τους φορείς
(δηµόσιους η ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν τα δίκτυα αυτά. Τα σχέδια αυτά θα έχουν µορφή ανάλογη µε
εκείνη των σχεδίων που παρασχέθηκαν από τους παρόχους των υπηρεσιών (δηµοσίων φορέων η ιδιωτικών
εταιρειών). Στα σχέδια αυτά, θα αποτυπώνεται υποχρεωτικά και κάθε άλλο προϋφιστάµενο δίκτυο εντός του
εύρους κατάληψης, εξαιτίας του οποίου προέκυψε η οποιαδήποτε παραλλαγή η ανακατασκευή των δικτύων που
ενσωµατώθηκαν στο έργο.
5. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές
έρευνες και µελέτες) που διεξήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου, εφόσον αυτές πραγµατοποιήθηκαν.
6. Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των αντίστοιχων
πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) (εφόσον προβλέπεται
τέτοιος/οι Ο.Π.Ε., σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
7. Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους
εκτέλεσης µιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου. Στο εγχειρίδιο θα
περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
• Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό, κ.λπ. για κάθε στοιχείο της
κατασκευής.
• Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο µέλλον στις
εγκαταστάσεις καθώς και στα δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης όµβριων.
• Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου στο σύνολο του καθώς και των διακριτών τµηµάτων
αυτού. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεται, ότι στο τέλος
κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαµβανοµένων σε αυτά µηχανηµάτων µε όλα τα
χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/προµηθευτής, τύπος, µοντέλο, µέγεθος,
αριθµός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, καταναλώσεις ενέργειας (ενεργειακή κλάση), προτεινόµενα ανταλλακτικά,
κ.λπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες (στην Ελληνική Γλώσσα), εγκατάστασης και συντήρησης των
κατασκευαστών.
• Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζηµιών, που τυχόν θα
παρουσιασθούν µελλοντικά. Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο αφορά στοιχειώδη συντήρηση,
ανακατασκευή η βελτίωση τµήµατος (η του συνόλου) υφιστάµενου (αρχικού) έργου, το υποβαλλόµενο Μητρώο θα
αφορά το τµήµα στο οποίο έγινε η επέµβαση (στοιχειώδης συντήρηση, ανακατασκευή, η βελτίωση) και θα αποτελεί
παράρτηµα του υπάρχοντος Μητρώου, του υφιστάµενου (αρχικού) έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι θέσεις των
επεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν.
8. Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
• Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών (3) αντιτύπων σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφικής ποιότητας και των
ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά περίπτωση), σειράς εγχρώµων ψηφιακών φωτογραφιών ανάλυσης ≥5,0
Mpixels των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών.
• Μια βιντεοσκόπηση µε ψηφιακή Βιντεοκάµερα (mini DV) µε ανάλυση αισθητήρα ≥1,07 Mpixels, συνολικής
διάρκειας όχι µικρότερης της µίας ώρας, στην οποία θα παρουσιάζεται όλο το φάσµα κατασκευής του έργου
(φάσεις κατασκευής σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, παραγωγή υλικών και εκτέλεση απαραίτητων
δοκιµών). Τα σχόλια της ταινίας, µεταξύ άλλων, να δίνουν έµφαση στις δράσεις και τα µέτρα που εφαρµόστηκαν
για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του έργου. Θα παραδοθούν στην Υπηρεσία δύο (2)
ολοκληρωµένα αντίτυπα.
Στο µητρώο έργου θα συµπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων
του Αναδόχου.
Το µητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της τελικής επιµέτρησης, η οποία αποτελεί προαπαιτούµενο
για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη
υπογραφή της, κατά το άρθρου 52 του Ν3669/2008 και το άρθρο 186 του Ν.4070/2012, τελικής επιµέτρησης.
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ο

Άρθρο 26
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ)
καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π∆ 305/96,
άρθρο 3. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που
έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Τυχόν πρόσθετες διατάξεις σχετικές µε την ασφάλεια και υγεία των δηµοσίων έργων
που είναι σε ισχύ κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου πρέπει να ενσωµατωθούν στο ΣΑΥ και το ΦΑΥ από τον
ανάδοχο σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία και τις τροποποιήσεις της όπως αυτά θα είναι σε ισχύ την εν
λόγω περίοδο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα,
Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζοµένων.
Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, µαζί
µε πίνακα διανοµής και βεβαίωσης ενηµέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε
νεοπροσλαµβανοµένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα µέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο
Ασφαλείας. Το εν λόγω µέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση και παρακολούθηση τήρησης
όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού
γραφείου του Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια.
Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές της
προσφοράς του (Άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)
ο

Άρθρο 27
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως
ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/86
και συµπληρώθηκε µε το Ν 1569/85, Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1380/85. Οµοίως, εφόσον το έργο
συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε την περί ασφαλίσεων
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να
συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην ασφάλιση της κατασκευής του έργου κατά παντός κινδύνου
περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία .
Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι υπηρεσίες
που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης
της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι
αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.»
ο

Άρθρο 28
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ
Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε περαιωθέντος µερικώς ή ολικώς
τµήµατος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας µη αποπερατωθείσης
συµφώνως προς την σύµβαση. Εάν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση καθυστερεί την πρόοδο της εργασίας, τότε
χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσµίας περατώσεως του έργου. Σε περίπτωση που η
χρήση του έργου από τον εργοδότη προ της αποπερατώσεώς του συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον
ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις πράγµατι απολύτως δικαιολογηµένες δαπάνες αυτές.
Άρθρο29ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα
όπως περιγράφεται από το άρθρο 129 µέχρι το άρθρο 195.
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των:
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∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση (Άρθρο 169 του Ν 4412/2016)
Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου (Άρθρο 168 του Ν 4412/2016)
Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε (Άρθρο 170 του Ν 4412/2016)
Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου
που κατασκευάστηκε (Άρθρο 171 του Ν 4412/2016)
o Οριστικής παραλαβής του έργου (Άρθρο 169 του Ν 4412/2016) ισχύουν τα οριζόµενα στα
αναφερόµενα παραπάνω άρθρα 168,169,170,171,172 του Ν4412/2016
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε
δαπάνες συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού µηχανικού, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων (λαµπτήρες φωτισµού, φίλτρα κτλ.).
o
o
o
o

ο

Άρθρο 30
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (παρ. 6, άρθρο 138, Ν4412/16)
Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου,
λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο
εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.
ο

Άρθρο 31
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του,
ορίζεται σε ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ηµερολογιακούς µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016. Τυχόν µεγαλύτεροι
χρόνοι συντήρησης, πέραν των δεκαπέντε µηνών, για το σύνολο του έργου ή για τµήµατα αυτού θα προβλέπονται
µε τη σύµβαση.
ο

Άρθρο 32

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ( άρθρο 152 & άρθρο 156 του
Ν. 4412/2016 )
Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών, όπως ειδικότερα αναλύεται στο
άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
Τα ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες.
Γίνονται όπως ειδικότερα αναλύονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα η
δαπάνη που τυχόν εξοικονοµείται (επί έλασσον δαπάνη) κατά την εκτέλεση της σύµβασης από την µείωση των
συµβατικών ποσοτήτων, να χρησιµοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
ο

Άρθρο 33
ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (άρθρο 152 του Ν4412/2016)
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό», µε
βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής
και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον προτελικό
και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την έγκριση του τελικού
λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.
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ο

Άρθρο 34
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για την διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών, την δικαστική επίλυση διαφορών και την διαιτητική επίλυση
διαφορών θα ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 174, 175 και 176 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
ο

Άρθρο 35
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής ο ανάδοχος αναλαµβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της
αναθέτουσας αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσµεύει την αναθέτουσα αρχή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συναίνεση της.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αναθέτουσα αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ' αυτήν πρόσωπα
οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες
που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης της σύµβασης και αφορούν σε
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα του αναδόχου ή µεθόδους υλοποίησης της σύµβασης.
Άρθρο 36ο
Ενηµερωτικές πινακίδες
Επειδή το έργο είναι συγρηµατοδοτούµενο υπάρχει η απαίτηση ενηµερωτικών πινακίδων και αυτοκόλλητων.
Μια ενηµερωτική πινακίδα (διαστάσεων περίπου (2,00 Χ 1.50) στο προαύλιο χώρο του κτιρίου και αυτοκόλλητη
ενηµερωτική πινακίδα στη θύρα της αίθουσας τηλεδιάσκεψης.
Οι αριβέις διαστάσεις των πινακίδων και το κείµενο θα οριστεί επακριβώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης µετά από σύµφωνη γνώµη της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής.
Η ∆απάνη προµήθειας, εντέχνης και ασφαλής εγκατάστασης βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο (χώρις πρόσθετη
αµοιβή) και οι φωτογραφίες εγκατάστασης αποτελεί δικαιολογητικό για την πρώτη πληρωµή.

Θεσσαλονίκη, 27/07/2020
Θεσσαλονίκη, 27/07/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης
Ο Αναπλ. Προοστ Τ.Τ.Υ.Κ.Μ.

Ζιώγας Κων/νος
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ βαθµό

Σαµαράς Αντώνιος
ΠΕ Μηχανικών

Αναστάσιος Καραβανάς
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α’ β.
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