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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΔΡΓΟ:

ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ –ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΑΦΡΩΝ &
ΣΟΙΥΩΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΔΠ. ΟΓΙΚΟ
ΓΙΚΣΤΟ 2020

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΑΔΠ 541 / 2014ΔΠ54100002
245.000,00 €

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΑ
Άξζξν 1ν

Σίηινο έξγνπ - Σόπνο εθηέιεζεο έξγνπ - Φύζε εξγαζηώλ - Πξνϋπνινγηζκόο

Σίηινο έξγνπ:
Σφπνο εθηέιεζεο:
Φχζε εξγαζηψλ:
Πξνυπνινγηζκφο:
Άξζξν 2ν

πληήξεζε πθηζηάκελσλ κηθξψλ ηερληθψλ – θαηαζθεπή ηάθξσλ & ηνίρσλ
αληηζηήξημεο ζην επ. νδηθφ δίθηπν 2020.
ηηο επαξρηαθέο νδνχο Δ.Ο 03, Δ.Ο 05, Δ.Ο 11, Δ.Ο 12, Δ.Ο 15 θαη Δζ.Ο 15.
Οδνπνητα
245.000,00 € (κε Φ.Π.Α.)

Κύξηεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζύκβαζε

Οη θχξηεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε είλαη ν Ν.4412/2016.
Α. ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άξζξν 3ν

Δξγνιαβηθό πνζνζηό

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ πεξηιακβάλεηαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ. Απηφ θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηώ ηνηο
εθαηό (18%) θαη πξνζηίζεηαη επηπιένλ.
Άξζξν 4Ο

Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. θαζνξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηό (24%) θαη βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. ηηο ηηκέο
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη
θαη αλαγξάθεηαη ρσξηζηά.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 5Ο

πλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο έξγνπ - Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο δελ πξνβιέπνληαη.
ν

Άξζξν 6

Υξνλνδηάγξακκα

α. Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα (Φ.Α.Τ. – .ΑΤ.) ζα ππνβιεζνχλ εληφο δέθα
πέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
β. Η έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
γ. Οη παξαπάλσ πξνζεζκίεο ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.

Άξζξν 7ν

πρλόηεηα ζύληαμεο ινγαξηαζκώλ

Η ζχληαμε ησλ ινγαξηαζκψλ ζα είλαη ρξνληθά νπνηαδήπνηε.
Άξζξν 8ν

Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε

Πξηλ ηελ παξαιαβή (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή) είλαη δπλαηή ε παξάδνζε ζε ρξήζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 169 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 9ν

ήκαλζε εθηεινύκελωλ εξγαζηώλ

Ο αλάδνρνο, έρνληαο ηελ πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα θάζε αηχρεκα απφ ππαηηηφηεηα ησλ έξγσλ, είλαη
ππνρξεσκέλνο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ λα ηνπνζεηεί (θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε
θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο) φια ηα απαηηνχκελα κέζα ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ν

Άξζξν 10

Δπζύλε έλαληη αηπρεκάηωλ

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέηξα, δεδνκέλνπ φηη επζχλεηαη πνηληθά θαη
αζηηθά εμ νινθιήξνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη απ' απηφλ ή
ηελ Τπεξεζία θαη θάζε ηξίην θαη ην νπνίν νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη γηα ιφγνπο θαλνληθήο ή φρη εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο.
Άξζξν11ν

Υξήζε «επί έιιαζνλ δαπαλώλ»

Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ «επί έιιαζνλ δαπαλψλ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156
παξάγξαθν 3 ηνπ Ν.4412/2016.

Β. ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άξζξν 12ν

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο

Γεληθά, γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ζα
εθαξκνζζνχλ νη ηζρχνπζεο πξφηππεο Πξνδηαγξαθέο, νη επίζεκνη Διιεληθνί θαλνληζκνί θαη ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρνπλ, νη επίζεκνη Γεξκαληθνί ή άιιν μέλνη επίζεκνη.
Δπηζεκαίλνπκε επίζεο φηη φιεο νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη κε ηηο
νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε ηελ ζπλερή παξνπζία ησλ επηβιεπφλησλ κεραληθψλ ηεο ππεξεζίαο, θαζψο
θαη ε δεηγκαηνιεςία ηεο πνηφηεηαο ηεο αζθάιηνπ ζα ιακβάλεηε απζεκεξφλ, ελψ ε δεηγκαηνιεςία πάρνπο
ηεο αζθάιηνπ κε ηελ κέζνδν (θαξψηνπ) ηελ επφκελε εκέξα θαη κε ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.

Καζηνξηά 04-12-2020
Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Καζηνξηά 04-12-2020
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Σ..Δ

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Καζηνξηά 04-12-2020
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γ.Σ.Δ.

Ισάλλεο Πνιπρξνλφπνπινο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ

ηδεξνπνχινπ Βαζηιηθή
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Αζαλάζηνο Βεθηάξεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

