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Άξζξν 1ν:
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ) αθνξά ηελ εθηέιεζε απφ εξγνιάβν ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ Π.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ» , κε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
θαη πεξηγξάθνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ηεχρε ηεο κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη φζεο εξγαζίεο δελ
πξνβιέπνληαη, αιιά ε εθηέιεζή ηνπο ζα θξηζεί αλαγθαία θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ γηα
ηελ νινθιήξσζε θαη ζσζηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Όπνπ ζε απηή ηελ ζπγγξαθή αλαθέξεηαη ε ιέμε "εξγνδφηεο" λνείηαη ε
Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ θαη φπνπ "αλάδνρνο" ή "εξγνιάβνο " λνείηαη ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί
απφ ηελ δεκνπξαζία ή ηνλ δηαγσληζκφ ή ζα νξηζηεί κε απ' επζείαο αλάζεζε.
Άξζξν 2ν :
Πξνυπνινγηζκφο
Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία αλέξρεηαη γηα ηηο εξγαζίεο θαηεγνξίαο
ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ ζην πνζφ ησλ 40.322,58 € θαη ην πνζφ ησλ 9.677,42 € γηα ΦΠΑ 24%,
ήηνη ε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζηνλ πνζφ ησλ 50.000.00 €.
Άξζξν 3ν :
Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο:
α) Ο Ν. 4281/2014 θαη ν Ν. 3669/2008 ‘’Κσδηθνπνίζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ
Έξγσλ’’
β) Ο Ν.1418/84 "Πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ", θαζψο θαη ε
απφθαζε κε αξ. ΔΓ 2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, εθηειεζηηθή
ηνπ Ν.1418/84 "Πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ" πνπ δεκνζηεχηεθε
ζην ΦΔΚ 170/29-3-85,θαζψο θαη ν Ν.2229/94 (ΦΔΚ138Α/31-08-94) "Πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη
ζπκπιήξσζεο ηνπ Ν.1418/84".
γ) Σν Π.Γ. 609/85 εθηειεζηηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ Νφκνπ θαη ηεο 14907/85 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ηα Π.Γ. 286/94, Π.Γ. 368/94 θαη Π.Γ. 218/99, ηα νπνία

ηξνπνπνηνχλ θαη ξπζκίδνπλ δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 609/85.
δ) Σν Π.Γ. 171/87.
ε) Οη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ θαη νη
αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
ζη) Ο Ν. 3463/2006 " Ο Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο".
δ) Η εγθχθιηνο ΒΓΓ 01/20/80 ηνπ Τ.Γ. Έξγσλ γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 609/85, ελψ αληίζηνηρα γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ
αθαλψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84 θαη ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο απηά ηζρχνπλ
ζήκεξα κε ζχληαμε πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ θαη πνηέ εθ ησλ
πζηέξσλ.
ε) Σν Π.Γ.1073/81 "πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμην
νηθνδνκψλ θιπ".
ζ) Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Η.
η) Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, γεηηλίαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο
ηεο Γ.Δ.Η. θιπ).
θ) Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία κε ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΓΤ.
ι)Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ θαη Γεκνηηθψλ έξγσλ ή ηξνπνπνηεί ή
ξπζκίδεη ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο.
Άξζξν 4ν :
Σξφπνο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ην ζχζηεκα ΕΝΙΑΙΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3669/2008.
1. ηνλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία ΔΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
.
Άξζξν 5ν :
Αλαζεψξεζε ηηκψλ ηηκνινγίνπ, ηξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ
Δξγνιαβηθά πνζνζηά – Δπηβαξχλζεηο
Η αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3669/2008 αξζ. 54.
Απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ εξγαζηψλ, ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο θαη θνζηνιφγεζε ησλ λέσλ
ηηκψλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3669/2008 αξζ. 57.
ε πεξίπησζε ππεξζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ (πέξαλ ηνπ νξίνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ Ν.1418/84 πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2229/94) ζα
ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 368/94.
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδαο.
Όιεο νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαζψο θαη νη λέεο ηηκέο πνπ
ζπληάζζνληαη επηβαξχλνληαη κε ην ίδην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 43
ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 286/94.
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Οη ηηκέο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο φπσο θαη φιεο νη λέεο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε
ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή άιιεο εξγαζίεο θαζψο θαη εθείλεο πνπ ζπληάζζνληαη κε
βάζε ηα εγθεθξηκέλα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (ΑΣΗΔ, ΑΣΟΔ, ΤΓΡ, ΑΣΔΟ, ΗΛΜ θιπ.) ππφθεηληαη
ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο ξεηή ή ηεθκαξηή (άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 286/94).
Γηα ηηο ηηκέο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα
απφ ην άξζξν 43 παξ.3 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην Π.Γ. 286/94 θαη
ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 36/94 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (Γ17α/04/63/Φ.Ν.381/21 -9-94).
ρεηηθά κε ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 42 ηνπ Π.Γ. 609/85
θαη κάιηζηα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ κε ηελ παξνχζα
εξγνιαβία εθφζνλ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη Δπίβιεςε.

Άξζξν 6ν :
Λνγαξηαζκνί, πιεξσκέο αλαδφρνπ, ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ
Οη αλαθεθαιαησηηθνί ινγαξηαζκνί ησλ θαηά ηελ ζχκβαζε νθεηινκέλσλ πνζψλ ζπληάζζνληαη
θάζε κήλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.3669/2008.
Σα πιηθά πνπ εηζθνκίζηεθαλ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμ ην ή ζε απνζήθεο θαη ηα
νπνία δειψζεθαλ, εγθξίζεθαλ θαη πεξηειήθζεζαλ ζε ινγαξηαζκφ, αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα
ζηνλ Γήκν Βέινπ-Βφραο. Απηφ δελ ζα εξκελεπηεί φηη απαιιάζζεη ηνλ εξγνιάβν απφ ηελ φιε
επζχλε γηα ηα πηζηνπνηεζέληα πιηθά θαη έξγα, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηάο
ηνπ έξγνπ, θινπήο πιηθψλ θιπ, νχηε ζαλ παξαίηεζε ηνπ εξγνδφηε απφ ην δηθαίσκα λα
απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα εθπιεξψζεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
ρεηηθά ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν.3669/2008.
Σα γεληθά έμνδα θαη ην φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαζνξίδεηαη ζε 18% είηε ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη
απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ είηε ρξεκαηνδνηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ ή ζε ηκήκα ηνπ απφ ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ επελδχζεσλ. ε πεξίπησζε απ' επζείαο αλάζεζεο ην πνζνζηφ απηφ
κεδελίδεηαη (0%).
Γηα ηελ πιεξσκή θάζε πηζηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη απνδείμεηο ησλ
ππνρξεσηηθψλ ηνπ θαηαβνιψλ πξνο ηα νηθεία Σακεία, (ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα
νηθνλνκηθή εθνξία, βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γξακκάηην είζπξαμεο απηήο, ππέξ ην π
Γεκνζίνπ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο αληηζηνηρνχληνο ζηελ πηζηνπνίεζε θιπ), θαζψο
θαη εμνθιήζεηο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ κέρξη ηελ εκέξα ζχληαμεο ηεο πηζηνπνίεζεο πξνο ηνπο
Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο (Ι.Κ.Α, Σ.Δ.Α.Δ.Γ.Ξ.Δ.) αλαθεθαιαησηηθψο.
Πιήλ ησλ αλσηέξσ θαη πξηλ απφ ηε εμφθιεζε θαη ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ζα δεηείηαη απφ ηνλ
αλάδνρν ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ Ι.Κ.Α πεξί εμνθιήζεσο
θάζε ζρεηηθήο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο.
Δπίζεο πξηλ ηελ εμφθιεζε ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη
απφδεημε ηεο Δ.Σ.Δ. πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ 0,6% ππέξ ΣΜΔΓΔ (Ν.2166/93 άξζξν 27
παξ.34 & 35).
Άξζξν 7ν :
Ιζρχνπζεο εγθεθξηκκέλεο αλαιχζεηο
Γηα ηηο απνδφζεηο, πνζφηεηεο πιηθψλ θιπ. πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδαο,
ηζρχνπλ σο ζπκβαηηθέο, εθείλεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Σηκνινγίνπ Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (Α.Σ.Ο.Δ.)
ή έξγνπ νδνπνηίαο (Α.Σ.Δ.Ο.) ή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ (ΗΛΜ) θαη (Α.Σ.Η.Δ.) ή
πδξαπιηθψλ έξγσλ (Α.Σ.Τ.Δ) θαηά πεξίπησζε.
Άξζξν 8ν :
Πξνζεζκία εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, ππέξβαζε πξνζεζκίαο,παξαηάζεηο, πνηληθέο ξήηξεο
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Η πξνζεζκία εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ΓΤΟ (2) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 48 παξ. 2 Ν.3669/2008).
α) ε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ζην έδαθνο ηηο
νξηδνληηνγξαθηθέο κειέηεο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ.
β) ε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη κειέηε δηαηήξεζεο ηεο
θπθινθνξίαο. Γελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν παξάηαζε ζπλνιηθήο ή ηκεκαηηθήο
πξνζεζκίαο ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
έξγνπ.
γ)ε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3669/2008. Σν ελ ιφγσ
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε) εγθξίλεηαη κε
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απφ ηελ Τπεξεζία κέζα ζε δέθα (10)
εκέξεο.
Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη
πέξα ησλ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία κε πίλαθεο
εξγαζηψλ, πνπ θνηλνπνηνχληαη πξνο ηνλ αλάδνρν.
Με βάζε απηέο αλαπξνζαξκφδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα, ην νπνίν επίζεο αλαπξνζαξκφδεηαη ζε
πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ ηκεκαηηθψλ ή ζπλνιηθψλ πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.
Η κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη επηβνιή
ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά ηζρχνπλ θαη ηα
νξηδφκελα γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, ηνπ Ν.3669/2008.
Παξάηαζε πξνζεζκηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3669/2008 γίλεηαη κφλν
χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο αξρήο (αλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ). ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ ησλ δπν (2) κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία). Η ζπλνιηθή
πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο
πνπ εγθξίζεθαλ (θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή
πξνζεζκία) νη νπνίεο φκσο παξαηάζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε κπνξεί ν θχξηνο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο (γηα ηελ θάιπςε ή
πεξηνξηζκφ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηηο νπνίεο θαζπζηεξήζεηο επζχλεηαη ν αλάδνρνο) λα
δψζεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο εθηειψληαο πξφζζεηεο εξγαζίεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ηπρφλ απαξαίηεηα πξφζζεηα κέηξα, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή πξνζσπηθφ θαη κεραληθά κέζα θαη λα εθαξκφδεη
ππεξσξίεο, λπρηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλ έηζη απαηηεί ε
θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακίαο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο
απφ απηφ ηνλ ιφγν. Η Τπεξεζία κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα
απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ, ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη
φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο
ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο
κε ηελ χκβαζε ή ηνλ Νφκν, θεξχζζεηαη εθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία ζχκθσλα κε
ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 3669/2008
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ή ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ πνπ νθείινληαη
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ επηβάιιεηαη απφ ηνλ Γήκν Βέινπ - Βφραο πνηληθή ξήηξα,
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 49 ηνπ Ν.3669/2008 γηα θάζε παξεξρφκελε εκέξα.
Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Η θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ
ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ
αλαθαιείηαη.
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Πάλησο ν εξγνδφηεο δηαηεξεί παξάιιεια ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Ιδηαίηεξα ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο αλ
θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή νη εξγαζίεο είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο
ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ή δελ ηεξεί ηνπο
θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην θνηλφ ή δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 61
ηνπ Ν.3669/2008.
ε)Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ Ν.3669/2008 πνπ ππνγξάθεηαη
θάζε εκέξα απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
αλαδφρνπ.
Άξζξν 9ν :
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο - Τπνγξαθή ζχκβαζεο
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ
κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ην
άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξέ πεη λα
είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο(αξζ. 39 παξ. 1 ηνπ Ν.3669/2008)
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ ή ζηα θξάηε –
κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή α παξέρνληαη
κε ην γξακκα΄ηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζχκθσλα κε ην αξζ. 157 ηνπ Ν. 4281/2014. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.3669/2008, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Γήκν θαη ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ Γήκαξρν.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα ηα πξνκεζεχνληα είδε, νξίδεηαη ζε 5% ζην πνζφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (γηα ηελ πξνκήζεηα).
Άξζξν 10ν :
Υξφλνο Δγγχεζεο
Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα γηα δέθα πέληε (15) κήλεο απφ
ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, εθ' φζνλ κέζα ζε δχν κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί
απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα επαλνξζψλεη θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ γίλεηαη ζηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ απ'
απηφλ.
ε πεξίπησζε ακειείαο ηνπ εξγνιάβνπ ζηελ ηήξεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε
Τπεξεζία ζα θνηλνπνηήζεη πξνο απηφλ έγγξαθε πξφζθιεζε πνπ ζα νξίδεη ην είδνο ηεο δεκη άο
πνπ ζα επαλνξζσζεί θαζψο θαη ηνλ ηξφπν επαλφξζσζήο ηεο ζε εχινγε πξνζεζκία, κέζα ζηελ
νπνία ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηηο
ζρεηηθέο εξγαζίεο επαλφξζσζεο ζα εθηειέζεη ε Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα εθπέζνπλ απφ ην νθεηιφκελν ζ'
απηφλ, ιφγσ εγγχεζεο ρξεκαηηθφ πνζφ θαη ζε αλεπάξθεηα ηνχηνπ, ην ππφινηπν βεβαηνχηαη ζε
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ θαη εηζπξάηη εηαη βάζε ησλ
δηαηάμεσλ πεξί εηζπξάμεσο Γεκνηηθψλ Δζφδσλ.
Άξζξν 11ν :
Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ
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Η πξνζσξηλή παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3669/2008 κέζα ζε
έμη κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, (ε βεβαίσζε πεξάησζεο ζα ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Ν.3669/2008) εθ' φζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή
επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ πεξάησζε. Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε
ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκί α γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο
παξαιαβήο, αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Δάλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή
επηκέηξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρ ζεθε απφ ηελ ππεξεζία.
Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3669/2008 κέζα ζε δχν
κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο.
Δάλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή δηελεξγείηαη
ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.
Γεληθά γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ (πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή) ηζρχνπλ θαη ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 75 παξ.2 ηνπ Ν. 3669/2008. Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3669/2008 θαη ην άξζξν 24 ηεο παξνχζεο Δ..Τ.
Άξζξν 12ν :
Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζην φθεινο απηνχ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ
εηδηθέο δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή ελδερφκελα κπνξνχζαλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ
εξγνδφηε.
α)Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πξνο εθαξκνγή ηεο
κειέηεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο.
β)Η εδαθνινγηθή κειέηε πνπ ίζσο απαηηεζεί ζην ρψξν πνπ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο.
γ)Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πνπ ζα γίλνληαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ γηα
δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηεο
εθηεινχκελεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
κλεκνλεχνληαη ζην Σηκνιφγην.
δ) Η ζχληαμε ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ κε ηα απαξαίηεηα
ζρέδηα θαη δαθηπινγξαθήζεηο ηνπο ζε αλάινγν αξηζκφ αληηηχπσλ, βάζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα δηπιφηππα ησλ ηεπρψλ θαηακέηξεζεο, πνπ έρνπλ
ιεθζεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ παξνπζία ηνπ
αλαδφρνπ. Η εξγαζία απηή ζα εθηειεζηεί θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο,
ψζηε λα είλαη άξηηα θαη αθξηβήο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ
αλάδνρν γηα έιεγρν απφ ηνλ επηβιέπνληα πξηλ ηελ δαθηπινγξάθεζή ηνπο θαη ηελ
θσηναληηγξάθεζή ηνπο.
ε)Η ιήςε έμη θσηνγξαθηψλ 17 x 22 εθ. θαζψο θαη ε ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ έξγνπ, φπσο θαη εκεξνινγίνπ έξγνπ εξγνηαμίνπ βηβιίν θαηακεηξήζεσο αθαλψλ
εξγαζηψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ Π.Γ. 609/85.
ζη)Οη ραξάμεηο θαη ζεκάλζεηο ηνπ έξγνπ θαηά ην ζηάδην εθηειέζεψο ηνπ.
Άξζξν 13ν:
Έθηαθηεο παξνρέο
Γηα ηελ θαηαβνιή ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ πάζεο θχζεο εθηάθησλ ρξεκαηηθψλ
παξνρψλ πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ππφ κνξθή
έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θιπ. ππφρξενο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ν
αλάδνρνο.
Άξζξν 14ν:
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Τιηθά, Έιεγρνο πνηφηεηαο. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ
Γηα ην ππφςηλ έξγν ηζρχνπλ νη Δ.ΣΔ.Π πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ θαζψο θαη
νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη - δηαηαγέο πνπ ηζρχνπλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη αθνξνχλ
εθηέιεζε έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 176 ηνπ Ν.3669/2008, θαζψο επίζεο θαη
νη εγθεθξηκέλεο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Δάλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ δελ
κλεκνλεχνληαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηφηε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα
είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ε νπνία
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ κε θαηάιιεισλ απ’ απηά.
Πξηλ ηελ πξνκήζεηα νηνπδήπνηε πιηθνχ θαη κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο
επίβιεςεο βάζεη εγγξάθσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζθεπαζηή, πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο,
δηαγξακκάησλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο δηεπθξηλίζεηο δεηεζνχλ απφ ηελ επίβιεςε.
Οη εθηεινχκελεο εξγαζίεο ππφθεηληαη ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ γηα λα
δηαπηζησζεί αλ εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ. Απηέο ππφθεηληαη
νκνίσο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ επηβιέπνληνο ν νπνίνο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηπρφλ θαθφηερλεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, εξγαζίαο.
Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη δεηγκαηνιεςία θάζε ζηηγκή θαη έιεγρ ν ηεο πνηφηεηαο ησλ
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά εξγαζηήξηα θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα δηαζέζεη ηηο απαηηνχκελεο γη’ απηφ δαπάλεο γηα ιήςε δνθηκίσλ, απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ,
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έθδ νζε ησλ ζρεηηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ.
Άξζξν 15ν:
Απνκάθξπλζε κε θαηάιιεισλ ή κε αξίζηεο πνηφηεηαο πιηθψλ
Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 46 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη απφ ηα άξζξα 21 ηνπ
Ν.1418/84 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.3 κε ηελ παξ.16 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2229/94 θαη άξζξν 7 ηνπ Ν.1418/84 θαη ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 2, παξ.8
ηνπ Ν.2229/94 (πνπ ζπκπιήξσζε ην πξψην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.1418/84).
Τιηθφ ή πιηθά πνπ απνξξίπηνληαη γηα νηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ επίβιεςε , κε αξίζηεο
πνηφηεηαο ή κε ζχκθσλα κε ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, Πξνδηαγξαθέο (φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 14 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. θιπ.), πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην κε δαπάλεο
ηνπ εξγνιάβνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηελ ζρεηηθή εληνιή ηεο ε πίβιεςεο. Αλ
πεξάζεη ε πξνζεζκία απηή άπξαθηε, ε επίβιεςε κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ εξγνιάβν πξφζηηκν
15 Δπξψ γηα θάζε κέξα πνπ πεξλάεη θαη δηθαηνχηαη λα απνκαθξχλεη κε δηθά ηεο κέζα θαη ζε
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηα απνξξηθζέληα πιηθά, αθνχ απνζέζεη απηά ζε κέξε πνπ επηηξέπνληαη
απφ ηελ Αζηπλνκία, ρσξίο ν εξγνδφηεο λα επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα ή θζνξά απηψλ.
Σν πνζφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ σο άλσ πιηθψλ, παξαθξαηείηαη απφ ηελ
πξψηε πηζηνπνίεζε.
Άξζξν 16ν:
Πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο – Δπζχλεο αλαδφρνπ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο
ζην εξγνηάμηφ ηνπ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ Αζηπλνκηθψλ αδεηψλ εξγαζίαο,
θαζψο θαη γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο εξγαηηθνχο
λφκνπο, ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο, ηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο θιπ.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο ησλ πιηθψλ
πνπ πξνζθνκίδνληαη κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ θαη γεληθά ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ κεραληθψλ θαη παληφο
ηξίηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη
δηαηάμεηο θαη έρνληαο κνλνκεξψο θάζε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα απφ ηε κε θαιή
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εθαξκνγή ηνπο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ή αηπρήκαηνο παξακέλεη ν αλάδνρνο κφλνο ππεχζπλνο αζηηθά ή
πνηληθά θαη γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θιπ.) είηε
ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο
Χθέιεηαο, είηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ιφγσ παξάβαζεο ή παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
αλαθεξνκέλσλ εδψ.
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε θαηαβνιή πξνζηίκσλ ή
απνδεκηψζεσλ, έρνληαο νπσζδήπνηε θαη θάζε άιιε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, αθφκε θαη αλ ην απνηέιεζκα απηφ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ή
παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ, αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο.
Αλ φκσο πέξα απφ φια απηά απνδηδφηαλ επζχλε νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζηνλ εξγνδφηε απφ ηηο
παξαπάλσ αηηίεο, ηφηε ν αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε γηα θάζε πιηθή
δεκηά (θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θιπ.). Ο εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα απφ ηα ρξήκαηα πνπ
νθείιεη ζηνλ αλάδνρν ή απφ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ έξγνπ λα επηδηνξζψζεη ηηο δεκηέο
απηέο ή λα απνδψζεη ζε απηφλ πνπ έπαζε ηελ βιάβε ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε
γηα επαλφξζσζή ηεο.
Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί θαη’ απηνχ πνπ έπαζε ηελ βιάβε, άλ λνκίδεη φηη ε
επαλφξζσζε ή ε απνδεκίσζε πνπ έιαβε ν ηειεπηαίνο απφ ηνλ εξγνδφ ηε είλαη ππεξβνιηθή.
Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί θαηά ηνπ Γήκνπ.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ εξγνιάβνπ λα ιάβεη κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηνπο
εξγαδφκελνπο ζην έξγν ή ηνπο πεξίνηθνπο ή ηνπο δηαβάηεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα επηβάι εη
πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 17ν:
Πξνζσπηθφ – Μεραληθφο Δμνπιηζκφο
Σν έξγν δηεπζχλεηαη εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπφ ηεο
απνδεθηφ απφ ηελ επίβιεςε, πνπ πξέπεη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ή απφ ηνλ ίδην
ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ
απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε θαη πιήξε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ
ζην ηηκνιφγην κειέηεο εξγαζηψλ θαζψο θαη ηπρφλ αλαγθαίσλ λέσλ εξγαζη ψλ. Ιζρχνπλ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3669/2008.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν
θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο θάζε εξγαζίαο. Η επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε
απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε εξγάηε, ηερλίηε θιπ. εθ’ φζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο απηφο δελ έρεη
ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ επηζηήκε θαη ηελ πείξα πξνζφληα γηα θαλνληθή εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο, εξεηζηηθφο θιπ. Ο εξγνιάβνο εάλ
αξλείηαη ή αλαβάιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο ελδερφκελεο δηαηαγήο ηεο επηβιέςεσο γηα απνκάθξπλζε
νξηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) γηα
θάζε εκέξα πνπ πεξλάεη απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο δηαηαγήο. Ο έιεγρνο πνπ αζθείηαη α πφ ηνλ
εξγνδφηε επί ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, έρεη ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνπεξάησζεο
ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
εξκελεπηεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ εξγνδφηε ζηηο νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ ή ζηηο εθ ηεο αθαηαιιειφηεηνο απηνχ ζπλέπεηεο πξνο απηφ, πξνο ηξίηνπο ή ηηο
θαηαζθεπέο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ζε εηνηκφηεηα γηα άκεζε επέκβαζε θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έλα (1) ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ησλ ελ γέλεη εξγαζηψλ ηεο κειέηεο
θαζψο θαη φπνησλ άιισλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο εληνιψλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ
θνηλνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.
Άξζξν 18ν:
Σξφπνο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ
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Όιεο γεληθά νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θιπ. ησλ ζηνηρείσλ ηεο
εξγνιαβίαο, ηηο ηπρφλ λφκηκεο, ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ πνπ
ζπληάζζνληαη απφ ηελ επίβιεςε, ηηο γεληθέο αξρέο άξηηαο θαη επηκειεκέλεο εξγαζίαο, ηηο
νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέ ο, ηηο εγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηα ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Κάζε
εξγαζία ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο ζα εθηειείηαη βάζεη ηεο νξηζκέλεο ζην ηηκνιφγην πεξηγξαθήο πνπ
αθνξά ζην ζρεηηθφ άξζξν εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ηεο ηε ρληθήο έθζεζεο ηεο κειέηεο.
Γηα θάζε ηη ην νπνίν δελ θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα ζηα ζρέδηα θιπ. ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε λα δεηήζεη έγθαηξα έγγξαθεο νδεγίεο θαη
εληνιέο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαγξάθνληαη θαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Δπίζεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα απνθαζηζηψληαο ή ηξνπνπνηψληαο θάζε εξγαζία
πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε σο θαθφηερλε.
Κάζε δεκηά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα επαλνξζψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο γηα θάζε
ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ζηελ κειέηε ή ζηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, εθ΄φζνλ απηφ
έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ν αλάδνρνο έρεη εηδνπνηεζεί έγθαηξα γη’ απηφ.
Τπεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο δελ
αλαγλσξίδνληαη νχηε δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πιεξσκήο γηα ηνλ αλάδνρν.
Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο
νξηζηηθήο παξαιαβήο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3669/2008 ηνπ άξζξνπ
46 ηνπ Π.Γ. 609/85. Γηα ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή έρνπλ εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Άξζξν 19ν:
Σξνπνπνηήζεηο
Ο εξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα έξγα θαη
δηαγξάκκαηα ηεο εξγνιαβίαο, ρσξίο ν εξγνιάβνο λα απνθηά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα
απνδεκηψζεσο ή άξλεζεο λα ζπκκνξθσζεί εθ’ φζνλ ελλνείηαη πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ δε λ
έρεη αξρίζεη ε εθηέιεζή ηνπο. Αληίζεηα, ν εξγνιάβνο δελ κπνξεί λα θάλεη θακία κεηαβνιή ζην
έξγν ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο.
Κάζε κεηαβνιή πνπ ζα γίλεη ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ
εξγνιάβν, ν νπνίνο νθείιεη εθ’ φζνλ πάξεη ηελ ζρεηηθή εληνιή λα θαζαηξέζεη απηέο ηηο εξγαζίεο
ηξνπνπνίεζεο ρσξίο θακκία απνδεκίσζε.
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ
θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε α ζπκθσλίαο, λα
δεηήζεη έγθαηξα θαη εγγξάθσο απν ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνχ εξγνδφηε, γηαηί
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηε ο κειέηεο ηνπ
έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα
απν ην άξζξν 57 ηνπ Ν.3669/2008.
Αξζξν 20ν:
Αληηζνξπβηθά κέηξα – Πηλαθίδεο
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην έξγν αεξνζπκπηεζηέο κε κεραληζκφ
κείσζεο ηνπ ήρνπ. Πξέπεη επίζεο εθ’ φζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε θαηά ην ζηάδην ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ λα ηνπνζεηήζεη κε δαπάλεο ηνπ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ έξγνπ θαη φπνπ
ππνδεηρηεί απφ ηελ Δπίβιεςε, πηλαθίδεο δηαζηάζεσλ 2x2 m πεξίπνπ κε ηελ έλδεημε:
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
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ΔΡΓΟ
«ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ Π.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ»
ΑΝΑΓΟΥΟ : ………………………………….………………………………………..
ΣΗΛ : ……………….….
ΔΠΙΒΛΔΦΗ : ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Π.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Υρηματοδότηση :
ή άιιεο κνξθήο εθφζνλ δνζεί εληνιή απφ ηελ επηβιέπνπζα αξρή.
ε πεξίπησζε πνπ αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν κέρξη
εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
Άξζξν 21ν:
Χξεο εξγαζίαο
Γηα νξηζκέλα θαηεπείγνληα έξγα, κε ζθνπφ ηελ γξήγνξε πεξαίσζε ν εξγνιάβνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εξγαζζεί ππεξσξηαθά θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη Δνξηέο, εθ’φζνλ δηαηαρζεί
γη’απηφ έγγξαθα απφ ηελ Τπεξεζία κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Κακία αμίσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ζα γίλεηαη απνδεθηή εμ’αηηίαο ηνπ
ιφγνπ απηνχ.
Άξζξν 22ν:
Λήςε θσηνγξαθηψλ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εθ’φζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε, λα πάξεη θαη λα
εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ έγρξσκεο θαη καπξφαζπξεο θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, θαηά ηηο ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ
εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα θαίλνληαη φιεο νη φςεηο, φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο.
Άξζξν 23ν:
Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδφρνπο
Φζνξέο απφ εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηνλ αλάδνρν.

23.1
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο
εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηειέζή ηνπο κε ηα
κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (πρ. ηθξηψκαηα θι.π.) θαη λα ξπζκίδεη ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ
εξγαζίεο νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή
απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
23.2
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν νπψλ, θσιεψλ θαη απιαθψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ.
23.3
Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζε νπνηαδήπνηε
θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα
επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο
θαηάζηαζε. ρεηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3669/2008.
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Άξζξν 24ν:
Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ πξηλ ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή παξαιαβή

24.1
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν
ή ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα
ρξήζε).
24.2
Η παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ εθηειέζηεθε
θαιά θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξφ ην έξγν,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζεη ηνλ
αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
24.3
Η παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3669/2008.
Άξζξν 25ν:
Γνθηκέο εγθαηάζηαζεσλ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ θάζε ηκεκαηηθή πεξάησζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, λα
πξνβαίλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ’απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε
πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα δνθηκή εγθαηαζηάζεσλ, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θ.ι.π.) ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
Οη δνθηκέο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ ζα γίλνπλ είλαη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ππφ πίεζε,
ζηεγαλφηεηαο ζε ζέξκαλζε (πξνθεηκέλνπ γηα εγθαηαζηάζεηο λέσλ δηθηχσλ ζέξκαλζεο), δνθηκέο
θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηξήζεηο απνδφζεσο θαη γεληθά φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη ξπζκίζεηο
πξνο παξάδνζε ηφζν ησλ εγθαηαζηαζέλησλ δηθηχσλ, φζν θαη ζπζθεπψλ, νξγάλσλ,
εμαξηεκάησλ, δνρείσλ, δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, θαηαζθεπψλ νδνπνηταο θ.ι.π. ζε πιήξε θαη
θαλνληθή ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη κε δηθφ ηνπ αδεηνχρν ζπληεξεηή θαπζηήξσλ Yπ. Βηνκεραλίαο
(Ν. 511/77) (ηδίαηο δαπάλαηο) ηε δνθηκή θαη ξχζκηζε απηψλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ ΠΔΡΠΑ.
Οη δνθηκέο πνπ ζα εθηεινχληαη (ηδίνηο δαπάλαηο ηνπ αλαδφρνπ) παξνπζία ηεο επίβιεςεο (ζε
πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα) ζα γίλνπλ ππφ ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
ζπκβαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο, νη νπνίεο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε απφ ηελ επίβιεςε. Οη
ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ δνθηκψλ κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ
πξσηφθνιιν δνθηκψλ ην νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ επηβιέπνληα θαη
ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο θαη
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπίβιεςεο λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιιεη ζηελ
επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζζεθαλ απ’απηφλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο
θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θχξηνπ ηνπ
έξγνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζην
πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν
ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην
δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλαδφρνπ.
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Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπέο εξγαζίεο ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ εληφο ηνπ θηηξίνπ ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ
επίβιεςε θαη ζε ζπλεξγαζία κε απηήλ λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε
αζθάιεηα θπθινθνξίαο ηξίησλ.

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΣΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ

ΜΤΡΛΟΓΛΟΤ ΜΕΡΤΝΗ
Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΜΤΡΛΟΓΛΟΤ ΜΕΡΤΝΗ
Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΛΟΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
Π.Ε Πόλιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
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