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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1. Αληηθείκελν ηεο πγγξαθήο - Οξηζκνί
Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη κε ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα εθηειεζηεί ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑΓΑΜΟΤ
ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΟ ΑΓ.ΑΝΣΩΝΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ».
Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία :
α. Ο φξνο "Αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο ή "Δξγνδόηεο", ζεκαίλεη ηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ / Π. Δ. ΚΑΣΟΡΗΑ.
β.Ο φξνο "Δπηβιέπσλ" πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο "Δπίβιεςε" ή "Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία" ή
"Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία" ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ην ΣΜΖΜΑ
ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π. Δ. ΚΑΣΟΡΙΑ.
γ. «Πξντζηακέλε Αξρή» (Δπνπηεχνπζα Τπεξεζία) είλαη ε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 7/2013) θαη ε Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π. Δ.
ΚΑΣΟΡΙΑ. Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ θαηά
λφκν αξκνδίσλ νξγάλσλ.
δ. Ο φξνο "Αλάδνρνο" ή "Δξγνιάβνο", ζεκαίλεη ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, εξγνιάβν δεκνζίσλ
έξγσλ, πνπ αλαιακβάλεη έπεηηα απφ δεκνπξαζία ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηα πκβαηηθά Σεχρε. Δπίζεο ηνπο ηπρφλ λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο
λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
ε. Ο φξνο "ύκβαζε" ή „‟Δξγνιαβία‟‟ ή "πκβαηηθά Σεχρε" ζεκαίλεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηνπ Αλάδνρνπ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 2.
ζη. Ο φξνο "Δ..Τ." ζεκαίλεη ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Άξζξν 2. πκβαηηθά Σεύρε- ύκβαζε
αλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο νξίδνληαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη
ηζρχνπλ κε ηελ ίδηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Η ζεηξά αχηε απνδίδεηαη θαησηέξσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σν ζπκθσλεηηθφ.
Η Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο
Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο,
Η Σερληθή Πεξηγξαθή.
Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο.
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
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Άξζξν 3. Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
 ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119,
 ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), φπσο ηζρχεη,
 ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007
(Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007 -2013», θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»
 ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα»,
 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
 ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176
λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ»
(ΚΓΔ),
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ
θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
 ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 )
 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,
 Σεο κε αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ
«Καηάξηηζε, ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ κειψλ επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ
(Με.Μ.Δ.Γ.) ηεο παξ. 8 (ε) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016» (Β 4841), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ φκνηα απφθαζε ΤΑ ΓΝ/νηθ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
 Σεο κε αξηζ. 50844/11-5-2018 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «πγθξφηεζε
θαη νξηζκφο κειψλ γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο επί ηεο επάξθεηαο ησλ ιεθζέλησλ επαλνξζσηηθψλ
κέηξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο απφδεημε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο» (ΤΟΓΓ 279), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα απφθαζε 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΓΓ 441).
 ηεο κε αξ. 117384/26-10-2017 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ( 3821 Β) «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο
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εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Η.ΓΗ..)».
ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1781) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Η.ΓΗ..)»,
ηνπ λ. 4738/2020 (Φ.Δ.Κ. Α΄207/27.10.2020) «Ρχζκηζε νθεηιψλ θαη παξνρή δεχηεξεο επθαηξίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 267 «Απνθιεηζκφο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ
δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ιφγσ αζέηεζεο θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ», κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 θαη πξνζηίζεηαη ε παξ. 2Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν. 4412/16.
ηνπ λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.
3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ην
π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟
αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ
Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο
νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”.
ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
Σνπ Ν.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ».
ηνπ Π.Γ. 7/2013 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε
ζέκαηα έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ λ. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 42),
αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ».













Άξζξν 4. ύκβαζε Καηαζθεπήο Έξγνπ-Αληηθείκελν Δξγαζηώλ
Η χκβαζε ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 135, 136 θαη 316 ηνπ Ν.4412/16 κε ηελ ππνγξαθή
ζπκθσλεηηθνχ πνπ πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Δξγνδφηε.
Σν πκβαηηθφ Αληηθείκελν ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα πκβαηηθά ηεο Σεχρε. Μεηαμχ ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ:



Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Η ζχληαμε ησλ κειεηψλ, εξεπλψλ, πξνγξακκάησλ, κεζνδνινγηψλ, επηκεηξήζεσλ θαη ινηπψλ
ηεπρψλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

Η ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.
Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαζνξίδνληαη σο εμήο:



Γηάλνημε ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ ηνπ αλαδαζκνχ ζε κήθνο 25,59 ρικ.θαη κε πιάηε πνπ
θπκαίλνληαη απφ 5κ.,6κ.,8κ.,10.,12κ.,θαη εθζθαθή ησλ ξείζξσλ
Γηακφξθσζε θαη ακκνραιηθφζηξσζε ησλ δξφκσλ ηνπ αλαδαζκνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο 25,59 ρικ.
Σν πιηθφ νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο είλαη ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε
ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα
απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα.
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Δθζθαθή ζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.140,00 κέηξσλ θαη δηάζηξσζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο είηε επί ησλ απνμεισζέλησλ δξφκσλ ηνπ παιηνχ θαζεζηψηνο πνπ κε ην λέν
θαζεζηψο ελζσκαηψλνληαη ζε αγξνηεκάρηα είηε ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ
απφ ην Γήκν.
 Η θιίζε ησλ πξαλψλ ησλ ηάθξσλ επηιέρζεθε αλαιφγσο ηνπ γαηψδνπο ηνπ εδάθνπο θαη
απνηξέπεη ηελ δηάβξσζε ησλ πξαλψλ απφ πιεκκπξηθέο παξνρέο.
 Καηαζθεπή ηερληθψλ (ζσιελσηψλ νρεηψλ, θηβσηνεηδψλ νρεηψλ) αλαιφγσλ δηαζηάζεσλ θαη
δηακέηξσλ ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην δηάγξακκα ηερληθψλ ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ
ηα φκβξηα θαη ηε δηάβαζε ησλ ζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ. πλνιηθά ζα θαηαζθεπαζηνχλ 42 ηερληθά.
 Μεηαθνξά 10 πδξνιεςηψλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, πνπ βξίζθνληαη είηε εληφο ησλ αγξνηεκαρίσλ
είηε εληφο ησλ δξφκσλ ηνπ αλαδαζκνχ, ζε λέεο ζέζεηο, επί ησλ νξίσλ ησλ δξφκσλ.


Άξζξν 5. Υξόλνο εγγύεζεο - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο – Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ην έξγν ζε θαιή
θαηάζηαζε, ζπληεξψληαο ην, επηζθεπάδνληάο ην θαη επαλνξζψλνληαο κε δαπάλε ηνπ βιάβεο ή θζνξέο
απφ ζπλεζηζκέλε ρξήζε, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο βεβαίσζεο
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν.4412/16.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5 % επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν ΦΠΑ.
Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία έρνπλ ηζρχ εθηφο ησλ παξαπάλσ θαη νη εηδηθέο
ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ.4012/16.
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Οη εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/16 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή
ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε
εγγχεζε δηθαηνχρν.
Άξζξν 6. Αζθάιηζε έξγνπ
Γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν. 4412/16, ν
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη
ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ αληίζηνηρα θαηά παληφο θηλδχλνπ, εθηνο ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ
απφ αλσηέξα βία.
Άξζξν 7. Απαιινηξηώζεηο
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ δε ζα απαηηεζνχλ απαιινηξηψζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ απφ ηνλ
ΚηΔ.
Άξζξν 8. Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ)
Γελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ).
Άξζξν 9. Έλαξμε εξγαζηώλ. Τπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ
Η εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ νπνία αξρίδνπλ νη πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ ζπκπίπηεη κε ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
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Ο Αλάδνρνο εγθαζηζηά ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑ
ΑΝΑΓΑΜΟΤ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΟ ΑΓ.ΑΝΣΩΝΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ ». ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε
κφληκε δηακνλή ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, εθείλνλ πνπ φξηζε ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην ζρεηηθφ
άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. Σα ηππηθά πξνζφληα ηνπ ελ ιφγσ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ζχκθσλν
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 135 θαη 139 ηνπ Ν.4412/16. Η Αλαζέηνπζα Αξρή / Αλαζέησλ Φνξέαο
δηθαηνχηαη κε απφιπηε θξίζε ηεο λα θάλεη απνδεθηφ ή φρη ηνλ αληηπξφζσπν θαη λα απαληήζεη ζρεηηθά. ε
αξλεηηθή απάληεζε ν Αλάδνρνο νθείιεη ην ηαρχηεξν λα νξίζεη άιινλ θαηάιιειν αληηπξφζσπν. Μέρξη ηφηε
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα βξίζθεηαη ν Αλάδνρνο.
Άξζξν 10. Δπίβιεςε ησλ έξγσλ
Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Σκήκαηνο ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΚΑΣΟΡΗΑ. Ο έιεγρνο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136, ηνπ 138, ηνπ 142, ηνπ 146 ηνπ Ν.4412/16. Η άζθεζε επίβιεςεο ζε
θακία πεξίπησζε δελ κεηψλεη ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ ζχκβαζε.
Η Τπεξεζία Δπίβιεςεο νξίδεη εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνλ
επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ θαη ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ, παξαιαβήο θπζηθνχ
εδάθνπο θαη ραξαθηεξηζκνχ εδαθψλ φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 136, 151 ηνπ Ν.4412/16, θαη νη
απνθάζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν.
Άξζξν 11. Τπεξγνιαβίεο θαη Καηαζθεπαζηηθέο Κνηλνπξαμίεο.
Η χλαςε κίζζσζεο έξγνπ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηξίηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο κπνξεί λα γίλεη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 165, 166, 336 ηνπ Ν.4412/16 θαη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 25 ηεο Γηαθήξπμεο.
Άξζξν 12. Μειέηε ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Ο Αλάδνρνο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη
ζπλζήθεο απηέο θαη νη νπνηεζδήπνηε δεζκεχζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο έρνπλ
ζπλεθηηκεζεί απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα δερζεί ε Τπεξεζία παξάηαζε ηνπ αξρηθά νξηδφκελνπ
ρξφλνπ πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ θαη αλαπξνζαξκνγή ηηκνινγίνπ, ιφγσ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηδηθψλ
ζπλζεθψλ, δπζρεξεηψλ ζηελ κεηαθνξά πιηθψλ, δηακνλήο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεησκέλεο
απφδνζεο θαη νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν πνπ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν θαη κφλν.
Άξζξν 13. Σερληθή δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ - Πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ
Η δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ, άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016, ζηνπο ηφπνπο
θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ
ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. Η
ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θάζε έξγν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ζηε δηαθήξπμε. Πξνθεηκέλνπ γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ηξία
εθαηνκκχξηα (3.000.000,00) επξψ, ε αλαινγία απηή θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνχο
αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο
αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) θαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πηπρηνχρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Σ.Δ.Ι.). Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη
πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ
απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη
γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
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θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ή θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηερληθψλ επί ηφπνπ ησλ
έξγσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Οη επηζηάηεο θαη εξγνδεγνί ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ηνλ βνεζνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, ηηο επηκεηξήζεηο θιπ. Οη εξγαηνηερλίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε θαηαιιειφηεηα γηα ην
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη.
Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη
δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ.
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Άξζξν 14. πκκόξθσζε Αλαδόρνπ πξνο ηελ ζύκβαζε θαη ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ησλ
ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο, φπσο θαη κε ηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Ο
Αλάδνρνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο δηαηαγέο πνπ ηνπ δίλνληαη πξνθνξηθά αιιά
κφλν ζηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ή ζε ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα ηνπ Δπηβιέπνληα κεραληθνχ πνπ
επηθπξψλνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
Καη' εμαίξεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 138, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε εληνιή ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν
ησλ έξγσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Αλ ηε
δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακειιεηί εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα
ηελ έθδνζε θαλνληθήο εληνιήο ε νπνία εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ
έγγξαθε ελεκέξσζε. Αλ ε εληνιή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα, ν
Αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη, ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη
ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.
Άξζξν 15. Πεγέο Αδξαλώλ Τιηθώλ. Γηάζεζε πιενλαδόλησλ.
Δθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5,10 & 11 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε φια ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα
απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ .
Σα αδξαλή πιηθά νδνζηξσζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα είλαη απφ πιηθά εγθεθξηκέλνπ
δαλεηνζαιάκνπ ή λνκίκσο ιεηηνπξγνχληνο ιαηνκείνπ. Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε
γηα ηελ απαιινηξίσζε εθηάζεσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ πξνο ρξήζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην
έξγν, πξέπεη ζπλεπψο απηφο ζηηο ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα ζπκπεξηιάβεη
φιεο ηηο απφ νηνλδήπνηε ιφγν απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ιαηνκεία, νξπρεία, θ.ι.π.
ησλ αλαγθαηνχλησλ αδξαλψλ πιηθψλ, ή γηα ηε κίζζσζε ή αγνξά εθηάζεσλ πξνο παξαγσγή ησλ πιηθψλ
απηψλ.
Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ, πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ νη δαπάλεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νδψλ
πξνζπέιαζεο, κεηαθνξψλ ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ ιακβάλνληαη θ.ι.π., κε
αλαγλσξηδφκελεο νπδεκίαο αμίσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα πιεξσκή άιιεο απνδεκίσζεο ιφγσ πξφζζεησλ
ηπρφλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, θ.ι.π.,απνθάιπςεο θαη
δεκηνπξγίαο ή εθκεηάιιεπζεο απηψλ θ.ι.π.
Σα πξντφληα ησλ θαζαηξέζεσλ (αζθαιηηθέο ζηξψζεηο, ζθπξνδέκαηα, θιπ) ζα κεηαθεξζνχλ ζε
αδεηνδνηεκέλε κνλάδα αλαθχθισζεο Απνβιήησλ Δζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ (Α.Δ.Κ.Κ.)
θαη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξάδνζεο ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία.
Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα δηαζηξψλνληαη, κεηά απφ ππνβνιή πξνηάζεσο απφ ηνλ αλάδνρν
ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ
δελ είλαη δπλαηή ε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε πξνεγθξηζέληεο ρψξνπο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
εμεχξεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινπο θαηάιιεινπο ρψξνπο, κε ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ρσξίο
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Άξζξν 16. Πνηόηεηα πιηθώλ - Έιεγρνο
Δθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 138,159, 208 & 221 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε φια ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή
ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.
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Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηζρπνπζψλ
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηά ΔΛΟΣ ή/θαη ISOηα
νπνία θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τιηθά θαη άιια είδε πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά θαη έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη, εθφζνλ
δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παίξλνληαη
έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ απφ ηε ρξήζε θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ ζπλέρεηα, φηαλ
απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα ζηέιλνληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ. Γη
απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, κε ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηα
πιηθά εκπνξίνπ θαη γηα ηα αδξαλή πιηθά ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ
θαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη
πξνο ην δείγκα. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Κάζε
ζρεηηθή δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη
νθέινπο ηνπ.
Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ε
κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν Αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε
θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. Η δαπάλε
γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε
αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη
απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 17. Έιεγρνη – Γνθηκέο Καηαζθεπώλ
Η επηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη φπνηε θξίλεη ζθφπηκα θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ειέγρνπο
θαη δνθηκέο ησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα δηαπηζηψλεη κεηαμχ ησλ άιισλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ.
Άξζξν 18. Μεραληθόο εμνπιηζκόο
Δθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ λ. 4412/2016 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.
4412/2016.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε φιν ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα
απαηηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ Δξγνιάβν ζα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη
ε ζπληήξεζή ηνπ ζα γίλεηαη θαλνληθά. Ο αξηζκφο θαη νη απνδφζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζα θαζνξηζηνχλ κε
ιεπηνκέξεηα ζην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ζπληαρζεί θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
22Γ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά θ.ι.π.
κέζα πνπ εηζθνκίζηεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο
ππνρξεψλεηαη, κέζα ζε δεθαήκεξε πξνζεζκία απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ επί
ηφπνπ ππάξρνληα κεραληθφ εμνπιηζκφ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ
θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ
κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ,
θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ) ζχκθσλα κε ην θάζε θνξά ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην (ΠΓ
1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη:
ην ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β
ηκήκα ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35)).
Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟, ηκήκα ΙΙ, παξ.7.4 θαη 8.5)
θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:
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Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
Άδεηα θπθινθνξίαο
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΙΙ,
παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε,
θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).

Άξζξν 19. Πξνζεζκία Απνπεξάησζεο- Υξνλνδηάγξακκα- Δλδεηθηηθέο/Απνθιεηζηηθέο Σκεκαηηθέο
Πξνζεζκίεο- Αλαιπηηθό Πξόγξακκα- Ζκεξνιόγην - Πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ - Πνηληθέο
ξήηξεο
Δθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 145, 146 & 147 ηνπ λ. 4412/2016.
Η νιηθή πξνζεζκία απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 450(ηεηξαθόζηεο πελήληα ) εκέξεο απφ ηελ
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο κέζα ζε δέθα πέληε κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 145 θαη 147 ηνπ
Ν.4412/2016 ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Σν πξφγξακκα απηφ ζα ζπληαρζεί θαη
ππφ ηχπν δηαγξάκκαηνο πξνφδνπ έξγσλ (δηαγξάκκαηα GANTT) έηζη ψζηε λα θαίλνληαη ζαθψο ηα
ηκήκαηα, ε αμία ηνπο (νηθνλνκηθφ πξφγξακκα εθηακίεπζεο) θαη ηα ρξνληθά φξηα απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη ηα κεραληθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε ηκεκαηηθή πξνζεζκία. Σν πξφγξακκα
απηφ πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηνλ εξγνιάβν εγθεθξηκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν κεξηθά ή νιηθά, κέζα ζε
δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πεξάζεη ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ,
ρσξίο απηφο λα ππνβάιιεη ην παξαπάλσ αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ 30
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγεία ηερληθψλ θαη εξγαηψλ θαη κεραληθά
κέζα θαηαζθεπήο ή λα εξγαζζεί ππεξσξηαθά θαη ηηο Κπξηαθέο θαη γηνξηέο θαη λα θαηαξηίδεη λπθηεξηλά
ζπλεξγεία, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα ην ιφγν απηφ ζε πξφζζεηε απνδεκίσζε, αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα πξνο ην παξαπάλσ πξφγξακκα πξνφδνπ ηνπο. Η
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ έξγσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη
ζχκθσλνο κε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ, κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά λα πάξεη
φια ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε.
Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεηγκέλα αδηθαηνιφγεηε
θαζπζηέξεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαηά ην παξαπάλσ πξφγξακκα, δίλεη ζηνλ Δξγνδφηε ην δηθαίσκα
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα ζηεξήζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ην δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ, ζε
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/16. Η κε άζθεζε ησλ παξαπάλσ
δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε.
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Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/2016. Σν εκεξνιφγην ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη λα
αλαγξάθνληαη ζε απηφ, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ηδίσο:
α) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ,
β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ
ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε,
γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ
εξγνδφηε,
δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. Αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο ή
δελ εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη,
ε) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο,
ζη)αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ,
δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο λα θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο
ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ,
ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο,
ζ)νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο,
η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο,
ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ,
ηα) νη εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο,
ηβ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη
ηγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο,
ηδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν.
Σν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 146ηνπ Ν.4412/2016.
Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ
εξγνιάβν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί
απφ ηε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία λα θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα,
θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ.
ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/16 ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο
ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ
θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100), νχηε αλψηεξε ησλ
πεληαθνζίσλ (500) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο
ηνπ έξγνπ. Η εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή
πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο.
Οη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη:
1η Ενδεικηική ημημαηική προθεζμία


Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ην
«Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ»,

Οη απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη:
1η Αποκλειζηική ημημαηική προθεζμία


Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα εθθηλήζεη ην έξγν
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Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη δηάγξακκα πνπ ζα δείρλεη ηελ ζπληεινχκελε πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζην ηέινο
θάζε κήλα θαη αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ δηάγξακκα εθηακίεπζεο θαη ζα παξαδίλεη ζηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία δχν (2) αληίγξαθα.
Γηα ηελ παξάβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.4412/16.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην πνζνζηφ 3% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
ρσξίο ΦΠΑ. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/16 ήηνη:


θαζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ή ηελ ππνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηε ζχκβαζε,



ή ππεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε ζχκβαζε
ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο,



ή ππεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κία απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο,

ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Άξζξν 20. Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - Δθαξκνγέο ζην έδαθνο - ρέδην εθαξκνγήο
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε έιεγρν ησλ πςνκέηξσλ ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ζε
παζζάισζε θάζε ηκήκαηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.
Σηο κεθνηνκέο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαζψο θαη ηηο δηαηνκέο ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο
ζρεδηάζεη θαη λα ηηο ππνβάιιεη ζηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε, ψζηε λα θαζνξηζζεί ε αθξηβήο
απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. Μεηά ην πέξαο ησλ εθζθαθψλ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνβεί ζε λέα ρσξνζηάζκεζε, θαη αθνχ γίλεη παξαιαβή λα πξνρσξήζεη ζε ζρεδίαζε θαη ππνβνιή ζηνλ
Δπηβιέπνληα γηα έιεγρν ησλ εθζθαθεηζψλ δηαηνκψλ. Βάζεη ηνπ εγθξηζέληνο ζρεδίνπ ζα γίλεηαη ε
πηζηνπνίεζε ησλ εθζθαθψλ ιακβαλνκέλσλ πάληα ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξν 138 ηνπ Ν.
4412/2016.Όηη απνηειεί έγθξηζε ή απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Δξγνδφηε θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ γηα
παξεθθιίζεηο απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη
θαίλνληαη κελ ζηα ζρέδηα εθαξκνγήο, αιιά δελ δηθαηνινγνχληαη κε εηδηθή έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη καδί κε
απηά, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν.
Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ν Αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε
απνθιίζεσλ ή παξαιιαγψλ απφ ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θαη άιια ζηνηρεία ηεο χκβαζεο πνπ
ηνπ παξαδφζεθαλ απφ ηνλ Δξγνδφηε, νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη απηέο ηηο απνθιίζεηο θαη παξαιιαγέο
ζηα ζρέδηα εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιιεη απαξαίηεηα θαη ζρεηηθή δηθαηνινγεηηθή έθζεζε, φπνπ ζα ηηο
πεξηγξάθεη θαη ζα ηηο δηθαηνινγεί ιεπηνκεξεηαθά. Απφ ηνλ Δξγνδφηε εμαξηάηαη ε έγθξηζε ησλ
ππνβαιιφκελσλ παξαιιαγψλ ή απνθιίζεσλ, ζπλνιηθά ή κεξηθά νπφηε γίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ επηθπξψλνληαη κε έγγξαθν απφ ηελ Δπηρείξεζε.
Η απνζηψπεζε ηέηνησλ παξαιιαγψλ ή απνθιίζεσλ ή ε αλαγξαθή ηνπο ζηα ζρέδηα ρσξίο ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο δηθαηνινγεηηθήο έθζεζεο, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ.
Άξζξν 21. Απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πιηθώλ.
Σα πξντφληα εθζθαθήο θαη γεληθά θάζε είδνπο άρξεζηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηεδαθίζεηο,
θαηαζθεπέο ζρεηηθέο κε ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ θιπ, ζα απνκαθξχλνληαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε. Σα άρξεζηα πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη έζησ θαη ηκεκαηηθά, ψζηε λα πεξηνξηζηεί φζν είλαη
δπλαηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξμεσο ηεο αλσκαιίαο ζηελ θπθινθνξία πεδψλ, νρεκάησλ θιπ πνπ
πξνέξρεηαη απφ απηφ. Τιηθά πνπ ρξεηάδνληαη λα απνκαθξπλζνχλ είλαη:
α. Σα πξντφληα εθζθαθψλ
β. Σα άρξεζηα πξντφληα εθζθαθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαζαηξέζεηο νδνζηξσκάησλ θιπ.
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Η εξγαζία απνκαθξχλζεσο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ πεξηζζεχνπλ πξέπεη λα εθηειείηαη απφ ηνλ
Αλάδνρν ρσξίο αληίξξεζε θαη άζρεηα απφ ην αλ ε πνζφηεηα είλαη κεγάιε ή κηθξή. Οη ζέζεηο απνζέζεσο
ησλ πιηθψλ απηψλ εγθξίλνληαη θάζε θνξά απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Η δαπάλε απνκαθξχλζεσο
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή εθζθαθήο.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ
(Α.Δ.Δ.Κ.) ηζρχνπλ:


Ο Νφκνο 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α): “Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2008/99/ΔΚ - Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/98/ΔΚ - Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. “



ε ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/23.08.2010 (ΦΔΚ 1312/24.08.2010 ηεχρνο Β‟) “Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα
γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)”
θαη ηδηαίηεξα γηα ηα δεκφζηα έξγα ε παξάγξαθνο 3β ηνπ άξζξνπ 7 , θαζψο θαη



ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο απηήο κε αξ. 4834/25.01.2013 Δγθχθιηνο ηνπ Τπ. Πεξηβ. Δλεξγ. &Κιηκ. Αι.
“Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα - Γηεπθξηλίζεηο επί
ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β).

Άξζξν 22. Πιεκκειήο θαηαζθεπή ησλ έξγσλ - Καθνηερλίεο
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε εξγαζία
παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ εηδηθή
δηαηαγή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Με ηελ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδνληαη ηα ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη
αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε ή θαη επηθίλδπλα θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή
ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε
αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ
απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε δηαηαγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειαηηψκαηνο.
Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί θαηά ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 170θαη ε δηαπίζησζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ειαηησκάησλ γίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα
ππεξεζία.
Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/16)φηαλ νη
εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν Αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί,
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπάξζξνπ 159 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη απνξξηθζεί, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ε
έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 23. Τγηεηλή & Αζθάιεηα Δξγαδνκέλσλ ζην έξγν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν γηα πξνζσπηθφ ηνπ, ή ην πξνζσπηθφ ηνπ
θνξέα ηνπ έξγνπ, ή νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (άξζξν 138 ηνπ Ν.
4412/2016) θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο
Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
αλαθέξνληαη:
 Σν απφ 22-12-33(ΦΔΚ 406 Α/ 33 ) Π.Γ. θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78 “Πεξί αζθαιείαο
εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ“
 Σν Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142 Α/75 ) "Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίοεξγαζίαηοαζρνινπκέλσλ
κηζζσηψλ"
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 Ο Ν. 495/76 (ΦΔΚ 337Α/ 76) “Πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ”
 HY.A. BM5/30428 (ΦΔΚ 589 Β/30-6-1980 ) “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ“
 Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ”
 Σν Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα
νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”
 HY.A. BM5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983) “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”
 Ο Ν.1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο
αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.”
 Ο Ν.1568/85 (ΦΔΚ 177Α /18.10.85) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ”
 Σν Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) “Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ
εξγαζίαο”
 Σν Π.Γ. 395/94 ( ΦΔΚ 220Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89 /655 /ΔΟΚ”.
 Σν Π.Γ. 396/94 ( ΦΔΚ 220/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απ‟
ηνπο εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 89/ 656 /ΔΟΚ”.
 Σν Π.Γ. 397/94 ( ΦΔΚ 221Α /94) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ
ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαiηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ”.
 Σν Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221 Α'/94) “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ‟ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
90/340/ΔΟΚ”.
 Σν Π.Γ.105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή / θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 /ΔΟΚ”.
 Σν Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ ΔΟΚ".
 Σν Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α/96) “Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ ΔΟΚ θαη 91/ 383 / ΔΟΚ".
 Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ”, ζε ζπκκφξθσζε κεηελ νδεγία 92/ 57 / ΔΟΚ.
ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε
(ζηαηηθή κειέηε ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά
κέηξα. Ο Αλάδνρνο ππέρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη πξνο
νηνλδήπνηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο
ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2.3.2001 (Β΄ 266),
ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ
εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ
θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξηάληα ( 30 )
εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ λα θαηαζέζεη ζηνλ ΚηΔ ηεχρνο ζην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεηαη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα
ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96. εκεηψλεηαη φηη απαξαίηεην ζηνηρείν
γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.)
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Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο Τπεξεζίαο,
θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε
Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) φπσο π.ρ., πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, πιαζηηθέο
γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), θσζθνξίδνληα γηιέθα (γηα ην θαινθαίξη),
πξνζηαηεπηηθά γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά Πξψησλ Βνεζεηψλ
έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, θ.ι.π.
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αζθαιίζεη ζην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ ηακείν φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ην Νφκν φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ ησλ
ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξνρή εξγαζίαο ,φπσο ππνδεηθλχνληαη ζην .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο , έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε παξάβαζε θαη θαηά ζπλέπεηα βαξχλεηαη
κε ηελ θαηαβνιή πξνζηίκσλ, απνδεκηψζεσλ θαη φπνησλ άιισλ πνζψλ ηνπ θαηαινγίδνληαη.
Άξζξν 24. Φύιαμε πιηθώλ, έξγσλ, ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ θαη κέζσλ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θπιάγεη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ ηα εθφδηα θαη πιηθά πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ
(ζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη άιια εμαξηήκαηα) θαη πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο
Αλάδνρνο ζα επζχλεηαη γηα θάζε απψιεηα ή ζξαχζε ή θζνξά απηψλ θαη έρεη ππνρξέσζε λα ηα
αληηθαηαζηήζεη.
Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πεξίθξαμε ή ηελ εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηνχ, ζα
εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Δάλ ν εξγνδφηεο δηαπηζηψζεη φηη ν
Αλάδνρνο δελ πξνθπιάζζεη κε επάξθεηα πιηθά, κεραλήκαηα, εθφδηα ή εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ηφηε ε
πεξηνπζία απηή δχλαηαη λα πξνθπιαρζεί απφ ηνλ πξψην, κε ηε δαπάλε θχιαμεο λα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν,
θαη ζα θξαηεζεί απφ φζα απηφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη.
Άξζξν 25. Πξνζηαζία βιάζηεζεο – πεξηβάιινληνο.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οθείιεη λα ηεξεί
ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ παξφληνο
έξγνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
Ο Αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο φπνπ εθηειείηαη ην έξγν θαη
επζχλεηαη γηα θάζε θφςηκν δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ δελ ζα ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε δεκηάο ή θαηαζηξνθήο ζε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ
δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ (ή απφ ηπρφλ εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία
ηξνπνπνηήζεηο ηεο), ν Αλάδνρνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε επζχλεο πνπ ζα κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ γη' απηφλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηα ππάξρνληα έξγα ή ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ, κε δαπάλεο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη
νπνηαζδήπνηε ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο.
Παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ φπσο ε έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ε παξάιεηςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ, ε θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε
θζνξψλ ζε άιια δεκφζηα έξγα ή θνηλφρξεζηα πξάγκαηα επηβάιινπλ ζηνλ αλάδνρν ηηο θπξψζεηο ηνπ
άξζξνπ 81 ηνπ Ν.3669/08.
Άξζξν 26. Βιάβεο ζην έξγν - Βιάβεο από αλώηεξε βία
Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία
εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ,
πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία
απηή πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ
αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θεξχμεη ηνλ
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αλάδνρν έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο
γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε
επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ
νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ
θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/16.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
ε πεξίπησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αλψηεξε βία ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ή ζηα πιηθά πνπ
βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην, ν Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα, κε αλαθνξά ηνπ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, πνπ
ππνβάιιεηαη κέζα ζε δέθα κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβε ε δεκία, λα αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ ζπλέβε ε
δεκία, ηελ αηηία πνπ ηελ πξνθάιεζε, ην είδνο, ηελ έθηαζε θαη ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
επαλφξζσζή ηεο. Όζα ηζρχνπλ γηα ηελ αίηεζε επαλφξζσζεο δεκηψλ απφ αλσηέξα βία νξίδνληαη ζην
άξζξν 157 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 27. Υξήζε έξγνπ πξηλ από ηελ απνπεξάησζε
Ο Δξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ
έρεη ηειεηψζεη κεξηθά ή νιηθά, κφλν κεηά απφ δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ (ηκεκαηηθή) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 169 ηνπ Ν.4412/16.
Αλ ε θαηνρή ή ε ρξήζε απηή θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο, ηφηε ν Δξγνδφηεο ρνξεγεί αλάινγε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζή ηνπ
ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ Αλάδνρν, ηφηε ν Δξγνδφηεο ηνπ θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο απηέο
πνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο.
Δξγαζίεο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε έξγνπ, πνπ παξαδφζεθε ζε ρξήζε πξηλ
απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 28. Πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ
Οη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ θαη ν Αλάδνρνο δελ έρεη
δηθαίσκα άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζή ηνπο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο, δειαδή
κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, νη δαπάλεο παξαιαβήο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη
δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο.
β. Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ απφ
εξγνδεγνχο, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηά
ηνπο, εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θ.ι.π.
γ. Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ηηο
κεηαθνξέο ηνπο, κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ
έξγσλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ πιηθνχ πνπ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα αιιά πνπ ελδερφκελα ζα
απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
δ. Οη ηπρφλ δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθάιηζε ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή
θαηάιεςε εθηάζεσλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο.
ε. Σα έμνδα απφζβεζεο, θζνξάο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ.
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ζη. Γεληθά θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα, αιιά πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ. Κακία
απνδεκίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε σο πξνο ηηο
πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε εξγαζία, είηε
σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ, κεηά ηελ απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ
δηαγσληζκφ.
δ. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ κε ηα ρέξηα εξγαηνηερληηψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε
εθηέιεζή ηνπο είλαη αδχλαηε ή δελ ελδείθλπηαη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άξζξν 29. Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδόρνπ
Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθανθηψ ζηα εθαηφ (18%)
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ), δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ αιιά
ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη κπαίλεη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
πξνζθνξάο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7.ζ ηνπ άξζξνπ 53
ηνπ Ν. 4412/16). ηελ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ
θαηαβάιιεηαη πάλσ ζηελ αμία ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ κε ηηο ηζρχνπζεο ή ηηο ηηκέο κνλάδαο,
πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ζχληαμεο ησλ εηδηθψλ εθζέζεσλ, ζρεδίαζεο ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο κε
πξνζαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ζηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην έδαθνο κε ηηο νδεγίεο ηεο
Δπίβιεςεο.
Άξζξν 30. Πξνθαηαβνιέο
Μεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ρνξεγείηαη, ζ‟ απηφλ έληνθε πξνθαηαβνιή, αλ πξνβιέπεηαη απφ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 150 θαη άξζξν 302 παξ. 1δ ηνπ Ν.
4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο
πξνθαηαβνιήο θαη ζηνλ αλάδνρν δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο.
Η ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε πξνθαηαβνιήο, αλ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, γίλεηαη κεηά
ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ απφ ηνλ αλάδνρν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Γηα ην πνζφ απηφ βαξχλεηαη ν
Αλάδνρνο κε ηφθν. Γελ νθείινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηφθνη γηα ρνξεγεζείζα πξνθαηαβνιή γηα ην
αλαπφζβεζην ηκήκα ηεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Σν πνζνζηφ ηνπ επηηνθίνπ θαζνξίδεηαη εηδηθά θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ
ίζν κε ην κηθξφηεξν επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο ή αλ δελ εθδίδνληαη
ηέηνηα εμάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Η ρνξεγνπκέλε πξνθαηαβνιή,αλ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, εγθξίλεηαη κε απφθαζε
ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά απφ
ππνβνιή ινγαξηαζκνχ θαη έγθξηζε απηνχ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζην ζχλνιφ ηεο ή ηκεκαηηθά.
Άξζξν 31. ύληαμε κεηξώνπ ηνπ έξγνπ
Η ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
ε θάζε πεξίπησζε ην Μεηξψν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα:
1. Σερληθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη:
 Έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
 Έθζεζε επί ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ηνπ έξγνπ
 Πίλαθαο απνγξαθήο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη θαηά ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ
ζπγθξνηνχλ ην φιν έξγν
 Απνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ.
2. ρέδηα έξγσλ, φπσο εθηειέζηεθαλ (asbuild) θαη ζπγθεθξηκέλα :
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Πιήξεηο νξηδνληηνγξαθίεο, ζε ίδηα θιίκαθα κε ηεο κειέηεο, κε εμάξηεζε απφ ην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ
χζηεκα Αλαθνξάο (Δ.Γ..Α.).
3. Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην ζχλνιν
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, κε θαηάιιειε αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ζα ζπληαρζνχλ ζεδύν (2)
αληίγξαθα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία κφιηο απνπεξαησζεί ην Έξγν. Οη δαπάλεο γηα ηελ
ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ
Σηκνινγίνπ.
Άξζξν 32. Δπηκεηξήζεηο – Αθαλείο Δξγαζίεο
Οη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνζθνξάο κεηξήζεθαλ θαηά πξνζέγγηζε απφ ηα
ζρέδηα θαη απφ πξνκεηξήζεηο επί ηφπνπ. Οη νξηδφκελεο πνζφηεηεο θαζελφο θνλδπιίνπ ζα παξζνχλ απφ
ηα αθξηβή επηκεηξεηηθά ζηνηρεία.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε φισλ ησλ ππνινγηζκψλ φπσο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη
ηειηθψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, φπσο νξίδεηαη θαη ζην άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/2016. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο.
Η επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζηα εθηειεζζέληα κέξε ηνπ έξγνπ
θαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο, ρσξίο λα επηηξέπνληαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ έζηκα ή
ζπλήζεηεο έζησ θαη γεληθά παξαδεθηέο, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη εηδηθφο ηξφπνο κέηξεζεο ζην ηηκνιφγην
κειέηεο. Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε
θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ
απφ ηνλ αλάδνρν», ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν.
Αλαθνξηθά κε ηα ζθπξνδέκαηα, νξαηά θαη κε, κεηξηνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθά εθηεινχκελν φγθν ηνπο
Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο,
κπνξεί λα ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη επηζηξεπηέν χζηεξα απφ ζχληαμε
αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16.
Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε
επφκελν ινγαξηαζκφ.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή
ηνπ έξγνπ (αθαλείο εξγαζίεο), φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη
ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα θαιέζεη Δπηβιέπνληα θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ
θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή
πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ
επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
εξγαζηψλ. Η πξφζθιεζε ηεο αλαδφρνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξέπεη λα γίλεηαη γηα κελ ηελ απφ
θνηλνχ δχγηζε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ απηήλ, γηα δε ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ
ππαίζξνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπο. Η κε αληαπφθξηζε ησλ
εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ζηελ πξφζθιεζε κπνξεί λα απνηειεί ιφγν ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη
επηθέξεη πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηνπο ππεχζπλνπο. Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ ζπλνδεχεη
ππνρξεσηηθά ηελ επηκέηξεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ δελ έρεη εθηειεζηφ δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ
πξνζβάιιεηαη απηνηειψο παξά κφλν απφ θνηλνχ κε ηελ πξνζβνιή ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηεο
επηκέηξεζεο.
Γχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή επηκέηξεζε»,
δειαδή ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ
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θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη φπσο δηνξζψζεθαλ, έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη‟ απηψλ
ελζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αηηήζεηο ζεξαπείαο. Η θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δελ απνηειεί
παξαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο αηηήζεηο ή ελζηάζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί λφκηκα, νχηε παξέρεη ην
δηθαίσκα ζε απηφλ λα ππνβάιεη λέεο. Γηα ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ
ηελ ππεξεζία, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ
απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Η ηειηθή επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ έλδεημε «φπσο
ζπληάρζεθε απφ ηνλ αλάδνρν». Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο
ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηελ
ειεγκέλε θαη δηνξζσκέλε επηκέηξεζε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηειηθή επηκέηξεζε, ην αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ,
γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ρηιηνζηψλ (2%ν) επί
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε. Η πνηληθή
ξήηξα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή
επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη‟ απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο θαη
ζπλεξγεία θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Η ηειηθή επηκέηξεζε πνπ
ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 33. Πεξαίσζε εξγαζηώλ - Παξαιαβή
Όζα αθνξνχλ ηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη ηελ
έγθξηζή ηνπο θαζψο θαη φζα αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο, πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο,
δηέπνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.4412/16 (γηα ηελ Γηνηθεηηθή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ην άξζξν
169 ηνπ Ν.4412/2016 ελψ γηα ηελ Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα
170 θαη 172 αληηζηνίρσο ηνπ Ν.4412/2016). Γηα ηε Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ ηζρχεη ην άξζξν 168
ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 34. Λνγαξηαζκνί - Πηζηνπνηήζεηο - Πιεξσκέο ηνπ Αλαδόρνπ
Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα γίλνληαη θάζε κήλα κε βάζε αλαθεθαιαησηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηνπο
νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη, έπεηηα απφ ππνβνιή απφ ηνλ Δξγνιάβν
πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ ηνπο απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. ηηο ηκεκαηηθέο απηέο
πιεξσκέο ε Δπίβιεςε θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο κπνξεί λα πεξηιάβεη θαη ηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απνζήθεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην
κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ απνκέλεη θάζε θνξά. Σα πηζηνπνηνχκελα πιηθά θαη έξγα κφιηο πιεξσζνχλ αλήθνπλ
ζηνλ Δξγνδφηε, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηα πιηθά θαη ηα έξγα πνπ
έρνπλ πιεξσζεί, φπσο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε έξγνπ ή πιηθνχ πνπ έρεη ηπρφλ πάζεη δεκία θαη, γεληθά,
ρσξίο ν Δξγνδφηεο λα παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο.
Γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο, ηελ ζχληαμε, ηελ ππνβνιή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ
εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ ηεο εξγνιαβηθήο
ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη φζα
ιεπηνκεξεηαθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16.
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «πξνηειηθφ
ινγαξηαζκφ», κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Μεηά ηε δηελέξγεηα
ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «ηειηθφ
ινγαξηαζκφ». Γηα ηνλ «πξνηειηθφ» θαη ηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
152 ηνπ Ν.4412/16.. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο
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απφ ηελ ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο
δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.
Γηα ηελ είζπξαμε θάζε ινγαξηαζκνχ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη απφδεημε εμφθιεζεο φισλ ησλ
αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ γηα ηνλ ηξέρνληα ινγαξηαζκφ, εθηφο αλ απηά απνδίδνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε.
Άξζξν 35. Φόξνη - Κξαηήζεηο - Σέιε - Γαζκνί
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμάξηεηα ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη
θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε κέξα ηεο δεκνπξαζίαο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 138 Ν.4412/16 νη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε
άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη‟ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ
αληάιιαγκα.
Γηα ην έξγν βξίζθεη εθαξκνγή ε παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4281/2014 ζρεηηθά κε ηελ αληηζηξνθή ηεο
ππνρξέσζεο απφδνζεο ΦΠΑ, νπφηε ηνλ ΦΠΑ απνδίδεη ν αλαζέησλ θνξέαο θαη φρη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο
ηηκνινγεί ρσξίο ΦΠΑ.
Κακία δαζκνινγηθή ή θνξνινγηθή απαιιαγή δελ αλαγλσξίδεηαη ζηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά.
Άξζξν 36. Πιεξσκέο πξνζσπηθνύ - Γαπάλεο βαξύλνπζεο ηνλ Αλάδνρν.
χκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/16 ν Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ
επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ηεο κεηαθνξάο,
δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο θιπ ησλ πιηθψλ, νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο,
κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη δαπάλεο δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ηηο ζέζεηο
γηα ηελ ιήςε ησλ πιηθψλ θαη παξαθακπηεξίσλ νδψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθνηλσλίαο θαη
απνηξνπή απνθνπήο ηεο θπθινθνξίαο γεληθά, ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ θαη νη δαπάλεο
απνδεκηψζεσλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πιεξψλεη ηαθηηθά θάζε βδνκάδα ην εκεξνκίζζην θαη θάζε κήλα ην ππαιιειηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ. Δπίζεο νθείιεη λα πιεξψλεη θη απηνχο πνπ ηνπ πξνκεζεχνπλ θάζε είδνπο πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν θαη ηα ελνίθηα ησλ κεραλεκάησλ πνπ κηζζψλεη. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο
ηνπ Αλαδφρνπ πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φζσλ θαζπζηεξείηαη ε πιεξσκή ηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα
ηε δεηήζνπλ κε αλαθνξά ηνπο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο,.
Αλ ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη πξνζιάβεη θαη
ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαιεί
ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αλ ν Αλάδνρνο δελ
εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηφηε ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ
νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλαδφρνπ θαη έλαληη ηνπ ιαβείλ ηνπ. ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη
απνδνρέο κέρξη θαη ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ απφ ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Πξνυπφζεζε ηεο πιεξσκήο είλαη λα ππάξρεη νθεηιή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ εθ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
απνδεηθλπφκελε ή φπσο πξνθχπηεη απφ ππνβιεζέληα ή ζπληαζζφκελν εθ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο
ινγαξηαζκφ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ δψξα ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη
Υξηζηνπγέλλσλ πνπ θάζε θνξά θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, φπσο θαη κέξεο
ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ρνξήγεζεο άδεηαο κε απνδνρέο, απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο φπσο θαη ηηο
λφκηκεο εηζθνξέο ηνπ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο επηθνπξηθνχο νξγαληζκνχο ή ηακεία.
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Άξζξν 37. Αλαζεώξεζε ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ
Ν.4412/16.
Άξζξν 38. Καλνληζκόο λέσλ ηηκώλ κνλάδαο
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ κε ηηο ηηκέο κνλάδαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
ηηκνιφγην. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε ζχληαμεο λέαο ηηκήο κνλάδαο, ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 39. Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε εξγαζηψλ απνινγηζηηθά.
Άξζξν 40. Πξνζσξηλή & νξηζηηθή δηαθνπή ησλ έξγσλ - Γηάιπζε ηεο ύκβαζεο
Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 41. Γηαθαλνληζκόο ζύκβαζεο κεηά από πηώρεπζε ή ζάλαην ηνπ Αλαδόρνπ
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 42. Αξραηόηεηεο
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ ηπρφλ θαηά ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. ηελ πεξίπησζε απηή
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο.
Άξζξν 43. Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.)
Γηα ην έξγν δελ απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ.
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