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ΕIΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΓΔΝΗΚΑ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

1.1

ην παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.)
δηαηππψλνληαη νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα
εθηειεζζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο
κειέηεο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ηεο Δπίβιεςεο πνπ ζα
δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ πιήξε
εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ «ΤΓΡΔΤΔΗ Γ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΧΝ ΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ
(ΠΑΡΑΓΔΗΗΑ) » απφ ηελ πεγή «Βξπζνχιη» κέρξη ηελ θεληξηθή δεμακελή
χδξεπζεο ηεο Σ.Κ. Παξαδείζηα.

1.2

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/08-08-2016)
«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» έρνπλ πιήξε εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν,
άζρεηα κε ην εάλ γίλεηαη ή φρη αλαθνξά ηνπο ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο.
ε θάζε πεξίπησζε αληίθαζεο κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο Δ..Τ. θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016, ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.

1.3

πκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο
Έξγσλ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ
έθπησζεο αλά «νκάδα» εξγαζηψλ, πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.

1.4

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ πεξηέρνληαη
ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Μειέηεο, πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηα
ζρέδηα ηεο Μειέηεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηα ηεχρε ηνπ έξγνπ.

1.5

Αξρηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Μειέηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη
εξγνιαβηθνχ νθέινπο), κεησκέλν θαηά ηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη
απμεκέλν θαηά ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ ηεο κειέηεο, ηελ δαπάλε
αλαζεψξεζεο θαη ηελ δαπάλε Φ.Π.Α. φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηνλ
επαλαυπνινγηζκφ ηνπο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε παξ.
4 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016.

1.6

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην
ηεθκήξην, φηη ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη θαη δηεξεπλήζεη πιήξσο
φια ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, ηεχρε θ.ι.π.), φπσο
επίζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο
Γεκνπξαζίαο, έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ
έξγνπ θαη έρεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ.

1.7

Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί γηα θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά
ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, δελ ηνλ απαιιάζζεη
απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο νχηε αηηηνινγεί απαίηεζε δηαθνξνπνίεζεο ηηκήκαηνο.
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1.8

Οη παληφο είδνπο δαπάλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηεο
παξνχζεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ζεσξείηαη φηη αθνξνχλ ηηο γεληθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, δελ ζα πιεξσζεί, ζε θακία πεξίπησζε, ηδηαίηεξν
ηίκεκα, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλεγκέλεο ζηηο
ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.

1.9

Ζ αλαθνξά ησλ άξζξσλ πνπ αθνινπζεί είλαη ηπραία θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
απνηεινχλ έλδεημε ζπνπδαηφηεηαο εθαξκνγήο ή ρξνληθήο αιιεινπρίαο εθαξκνγήο
ηνπο. Οη φξνη ηεο παξνχζεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ εθαξκφδνληαη
θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα εξγνιαβία.

1.10

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε αληίθαζεο ή αζπκθσvίαο κεηαμχ ησv φξσλ ηεο
παξνχζαο ή θαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία δελ ζα αθνξά ζε
πξνθαλέο ζθάικα εθ παξαδξνκήο, ζα ζεσξείηαη πξσηίζησο φηη ππεξηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, θαη δεπηεξεπφλησο ζα ππεξηζρχεη ηo ζπκβαηηθφ εθείλν
ζηoηρείν, ηo νπνίν - θαηά ηεv απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο - ζα ζεσξείηαη φηη
εμαζθαιίδεη ηεv θαιχηεξε πoηφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο.

1.11

Όπνπ ζην παξφλ ηεχρνο ζεκεηψλεηαη ν φξνο «Τπεξεζία», «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ»,
«Δξγνδφηεο» ή «Δπίβιεςε» ελλνείηαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, αιιά
θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα εθπξνζσπεί λφκηκα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, θαηά
πεξίπησζε θαη ζε ζπλελλφεζε πάληνηε κε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, φπσο νη
επηβιέπνληεο κεραληθνί πνπ έρνπλ νξηζηεί θαηά θαηεγνξία εξγαζηψλ ή γηα ην
ζχλνιν ηνπ έξγνπ, νη κειεηεηέο, εηδηθνί ζχκβνπινη ή νη έρνληεο ηελ πςειή
επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ηελ ηειηθή επζχλε
ησλ εγθξίζεσλ έρεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί θαη ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΑΤΜΦΧΝΗΑ
ΥΔΓΗΧΝ

2.1

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε
αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο
δηαθήξπμεο, φπνπ θαη θαζνξίδεηαη ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ, ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4412/2016
«Πεξηερφκελν εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο».

2.2

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο
γηα ην θάζε είδνο εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Δπηπιένλ
απηψλ ηζρχνπλ θαη:
1.

2.

Ο Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7.δ ηνπ Ν. 4412/1016, φπσο απηφο
εγθξίζεθε κε ηελ Αξηζ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466 (ΦΔΚ Β΄ 1746/19-05-2017)
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.
To άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (άξζξν 42 ηεο
Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)»
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3.

4.

5.

2.3

Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) φπσο απηέο έρνπλ εγθξηζεί κε
ηελ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (ΦΔΚ
2221 Β / 30-7-2012), φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο
νξηζκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-082016 Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο
ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)" (ΦΔΚ:2524/Β/2).
Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, ηξφπν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνηνηηθφ έιεγρν
(δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο, δεηγκαηνιεςίεο θιπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζην
έξγν θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ),
ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή
σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ
νξγαληζκψλ απηψλ.
Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε
ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards
Organization), νη Γεξκαληθνί Καλνληζκνί (DIN) θαη νη Ακεξηθαληθέο
Πξνδηαγξαθέο (A.S.T.M θαη A.A.S.H.O).

Ο Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ
θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, λα δεηήζεη έγγξαθα θαη έγθαηξα απφ ηνλ
εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα
ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηελ
ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ
έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο.

ΑΡΘΡΟ 3ο
3.1

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ

ηηο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο Έξγσλ, φπσο απηέο ζα
δηακνξθσζνχλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο αλά «νκάδα»
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ, πέξαλ απηψλ πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη
ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ πεξηγξαθηθνχ ηηκνινγίνπ (επηζεκαίλεηαη φηη ζε
πεξίπησζε αληίθαζεο κεηαμχ ηνπο ππεξηζρχνπλ φια φζα αλαγξάθνληαη ζην
πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην:
3.1.1

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο,
δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
(Φ.Π.Α.)]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη
ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο
εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ
Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε
Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο
γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο
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θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε
εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
3.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε,
θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη
πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο
ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο
πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε
ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
3.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ,
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε
άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.),
δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο,
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο
(πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο
ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ
(επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε
αιινχ.
3.1.4 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ
θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο.
3.1.5

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο,
ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη
ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ.

3.1.6

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη
βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ)
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά
επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε
αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα,
ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη
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πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα
ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε
απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ
εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
3.1.7

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ
εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ..

3.1.8

Οη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).

3.1.9

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ
ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν
αληηθείκελα, θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο
θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

3.1.10

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

3.1.11

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ
εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο
θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ
δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη
νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ.

3.1.12

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

3.1.13

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο
λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο
ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ..

3.1.14

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο,
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

3.1.15

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ,
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.
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3.2

3.1.16

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν,
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ
Έξγνπ.

3.1.17

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο
εξγαζηψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο Έξγσλ θαη ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε
ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Νφκν.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

5.1

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην
ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη
ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ πηζαλφλ επεξεάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ θάζε
άπνςε, π.ρ. απνθνκηδή πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ, άρξεζησλ πξντφλησλ θιπ.,
πξνζθφκηζε πξψησλ πιψλ, πιηθψλ θαηαζθεπήο, έηνηκσλ θαηαζθεπψλ θ.ι.π. πνπ
είλαη αδχλαηνλ λα θαηαγξαθνχλ ζε έθηαζε, κέγεζνο θαη πνζφηεηεο, παξά κφλν ην
είδνο απηψλ πνπ αλαιπηηθά θαίλεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο θ.ι.π. ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ή ήζειαλ πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ ζαλ απνιχησο απαξαίηεηεο.

5.2

Δπίζεο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη ελήκεξνη γηα ηηο
αλάγθεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ φπσο απηέο νξίδνληαη θαη ηζρχνπλ
θάζε θνξά απφ ηηο αξκφδηεο Αξρψλ, θαζψο θαη γηα ελδερφκελεο δπζρέξεηεο θαη
θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο θαη φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φηη δελ ζα ηνπ
αλαγλσξηζζεί θακία απαίηεζε ζρεηηθή κε απνδεκίσζε θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν,
ιφγσ ησλ παξαπάλσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ ηπρφλ ζα
απαηηεζνχλ ή δπζρεξεηψλ θπθινθνξίαο, ηηο ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
απφζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ, ηηο κεηαθνξέο, ηελ δηάζεζε,
δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηελ δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ γεληθά, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο
επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη γεληθά ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ.

4.3

Ο Αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ επξχηεξν πεξηβάιινληα ρψξν,
(εθηφο απηνχ φπνπ πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία)
νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή ή πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία, νχηε γηα
ελαπφζεζε πιηθψλ, πξντφλησλ, κεραλεκάησλ, θ.ιπ. Ζ αθξηβήο έθηαζε ηνπ ρψξνπ
πνπ ζα θαηαιάβεη ην εξγνηάμην ζα νξηζηεί επί ηφπνπ απφ ηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ,
θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη θαη
ζπλζήθεο (δηαζέζηκνο ρψξνο, παξάιιειεο εξγνιαβίεο, ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ
ρψξσλ θιπ.).

4.4

Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε θαη ε απαζρφιεζε αιινδαπψλ, εθφζνλ δελ έρνπλ
άδεηα παξακνλήο. Οη ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ θαη νη
ζρεηηθέο θπξψζεηο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 53 ηνπ Ν.2910/2001 "Δίζνδνο θαη
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παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ
91/Α/2.5.2001) φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε
δηάηαμε βξίζθεηαη ελ ηζρχ. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε
πεξίπησζε πνπ, παξά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ρξεζηκνπνηεζεί πξνζσπηθφ πνπ
δελ έρεη λφκηκε άδεηα εξγαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 5ο

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

5.1

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016,
αξρίδεη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο, κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016, έηζη ψζηε :
 λα πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα νη θξίζηκεο δηαδξνκέο νη νπνίεο ζα
δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε πεξάησζε ηνπ έξγνπ,
 ην έξγν λα νινθιεξσζεί έγθαηξα θαη κέζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνηνηηθνχο
ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε χκβαζε θαη ηα πκβαηηθά Σεχρε,
 λα πξνθχςεη ε ειάρηζηε δπλαηή πεξίνδνο φριεζεο θαη ηδίσο φριεζεο ηεο
θπθινθνξίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ κέρξη ηελ
νινθιήξσζή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη.

5.2

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ηδίσο
αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο
κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξνζήκσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ. Σν εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη
κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία δελ δεηήζεη γξαπηά ε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην
ρξνλνδηάγξακκα
ζεσξείηαη
φηη
έρεη
εγθξηζεί.
Αλαπξνζαξκνγέο
ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή
νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ
Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα
ηνπ Αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ
ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα
φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν.4412/2016.

5.3

Σν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
αλαιχεη δε αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο
πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ
πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ
δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. ε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο
εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε ηεπρψλ ή
δηαγξακκάησλ κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. ε έξγα κηθξφηεξνπ
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πξνυπνινγηζκνχ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε
ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
5.4

Κάζε ρξνλνδηάγξακκα αξρηθφ ή αλαζεσξεκέλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
πξνβιεπφκελε ρξεκαηηθή απνξξφθεζε θαηά κήλα (εξγαζίεο κε ΓΔ+ΟΔ,
αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α) γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ζ απεηθφληζε ηεο
πξνβιεπφκελεο απνξξφθεζεο ζα παξέρεηαη θαη ζε γξακκηθφ δηάγξακκα (ρξφλνο
- πνζά).

5.5

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ
εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα, ζηελ
πεξίπησζε πνπ θάπνηα μέθπγε απφ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε
ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην
βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά
απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν Αλάδνρνο κπνξεί λα
θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν
Τπεξεζίαο. Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν Αλάδνρνο αλ δελ
ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
γεληθφηεξα γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ κε
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, έγγξαθεο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο.

5.6

O Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ
εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ,
εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

5.8

Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ έξγνπ, είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, λα δηαθνπνχλ απηέο κε εληνιή ηεο Δπίβιεςεο ή θαη
λα παξαζηεί αλάγθε λα εξγαζζνχλ ζπλεξγεία απνγεπκαηηλέο ή λπθηεξηλέο ψξεο,
νπφηε πηζαλφλ λα ππάξμνπλ απνθιίζεηο απφ ην πξφγξακκα πνπ ζα εγθξηζεί απφ
ηελ Τπεξεζία. Σα πηo πάλσ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηε δηακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ηνπ
Αλαδφρνπ, πιελ απηήο ηεο αλαζεψξεζεο ζε πεξίπησζε
αηηηνινγεκέλεο
παξάηαζεο πξνζεζκίαο.

5.9

Πξνθεηκέλνπ επνκέλσο λα ηεξεζνχλ νη νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ν Αλάδνρνο ζα
ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ζα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε ή θαη ηξίηε
βάξδηα αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή βάξδηα κε ή ρσξίο ππεξσξίεο θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ
ηκεκαηηθή παχζε, ππεξσξηαθή ή λπρηεξηλή εξγαζία ή εξγαζία ζε εκέξεο αξγίαο
θαη ενξηψλ, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θακηά απαίηεζε νπνηαζδήπνηε
απνδεκίσζεο. Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε
ή ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ.
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ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

6.1

Γηα ηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147
ηνπ Ν.4412/2016.

6.2

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 12 ηεο
Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, νξίδεηαη ζε Ϋξι (06) μάνερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Μέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί κέξνπο
εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο απφ ηε
ζχκβαζε δνθηκέο.

6.3

Γηα ηπρφλ ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ
εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016.

6.4

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ηνπ
έξγνπ κε απφιπηε αθξίβεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνβιεθζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ε
δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα, αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή βάξδηα, κε
ή ρσξίο ππεξσξίεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο θαη
ενξηψλ. Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ζα βαξχλεη ηνλ
Αλάδνρν, ρσξίο θακία απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ηνπ
εξγνδφηε. Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή θ.ι.π. απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ
ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ Τπεξεζία, εάλ ρξεηαζζεί, ζα
ζπλεγνξήζεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΧΝ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ

-

ΠΟΗΝΗΚΔ

ΡΖΣΡΔ

-

έξγνπ

ΔΚΠΣΧΖ

7.1

Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο,
επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 πνηληθέο ξήηξεο
θαη γηα ηα θαζνξηδφκελα ζε απηφ ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα σο άλσ πνζά πνηληθψλ
ξεηξψλ ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ.

7.2

Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο
εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο.
Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ.
Χο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο
ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο
ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε
πξνζεζκία ηνπ έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη παξαηάζεηο
πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
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7.3

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην
ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ

8.1

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε
ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ
πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ν κφλνο
ππεχζπλνο, θαη νπνηνζδήπνηε έιεγρνο αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ ηνλ
απαιιάζζεη θαζφινπ απφ ηηο θαηά Νφκν επζχλεο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πγγξαθήο, ηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα ινηπά εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε.

8.2

Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα ησλ κειεηψλ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο
θαη ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ, επί κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ
απαιιάζζεη ηνλ Aλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα
εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ, πνπ ζπλζέηνπλ θάζε
επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ή εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, δηαηεξψληαο αθέξαηα ηελ
επζχλε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.

8.3

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη
θάηη απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ ηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο
απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ
πξέπεη λα είλαη άξηην θαη αξκνληθφ σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα
ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Σν απηφ ηζρχεη φζνλ αθνξά θαη ηελ
αξηηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ.

8.4

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζηνλ εχινγν ρξφλν πνπ
ζα νξίδεη ε Τπεξεζία, αιιηψο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ην εθηειέζεη ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο άιιε δηαηχπσζε θαη κε ηελ ηηκή
πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.

8.5

Γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ιεπηνκέξεηα ή δηεπθξίλεζε πάλσ ζηα ζρέδηα ή ηα ινηπά
ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηά έγθαηξα, θαη πάλησο
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, γξαπηέο νδεγίεο απφ ηελ Τπεξεζία
θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα πξνο απηέο. Γελ ζα αλαγλσξηζζεί θακία νδεγία,
απφθαζε ή εληνιή πνπ δφζεθε κφλν πξνθνξηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε αίηεζε
ηνπ Αλαδφρνπ γηα ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ.

8.6

Οπνηαδήπνηε δεκία, πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, πιελ αλσηέξαο βίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο
είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη
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8.7

Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο
πνπ ζα νθείινληαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη αλ είλαη εμαηξεηηθά
ζπάληαο εκθάληζεο (π.ρ. πιεκκχξεο-ζχειιεο, θ.ιπ.).

8.8

Οπνηαδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκίεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε
ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν.

8.9

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο
εξγαζίεο απηέο, έζησ θαη αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο εγθξίζεσο ηεο
Τπεξεζίαο.
Δπίζεο ηζρχνπλ φζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 159 ηνπ ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

9.1

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ, ΟΦΔΛΟ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΟΟΣΑ) – ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ

(ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΑ

Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ κνλάδαο εξγαζηψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο Έξγσλ (παξ.
1.3 ηνπ άξζξνπ 1) ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πξνζηίζεηαη πνζνζηφ δέθα νθηψ ηνηο
εθαηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ. Σν ίδην πνζνζηφ
γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θ.ι.π. ηζρχεη θαη γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
9.1.1 Δπί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ησλ Νέσλ Σηκψλ Μνλάδαο, πνπ ηπρφλ ζα
ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο, αλ απηφ επηηξέπεηαη
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
9.1.2 Δπί ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο γηα πιηθά θαη εκεξνκίζζηα εξγαηνηερληηψλ
ηνπ εξγνιάβνπ θ.ι.π., ηα νπνία δαπαλψληαη ή θαηαβάιινληαη γηα εθηέιεζε
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, θαη ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηελ έθπησζε ηεο
δεκνπξαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 154 ηνπ Ν.4412/2016. ηελ
έθπησζε φκσο απηή ππφθεηηαη ην παξαπάλσ εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.
Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, δελ θαηαβάιιεηαη
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.

9.2

Ζ πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε
βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ
Ν.4412/2016.

9.3

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο Έξγσλ, πεξηιακβάλνπλ ηηο θάζε είδνπο
επηβαξχλζεηο ηνπο, δειαδή θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. Κάζε
απαιιαγή απφ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε, πνπ ηπρφλ ζα δνζεί θαηά ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ, ζα εθπέζεη γηα σθέιεηα ηνπ έξγνπ.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα λέεο ηηκέο κνλάδαο πνπ ηπρφλ ζα θαλνληζζνχλ.

9.4

Σκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα γίλνληαη αλά κήλα θαη γηα ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ
ζην εξγνηάμην θαη έρνπλ βεβαησζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη βάζεη πηζηνπνηήζεσλ,
πνπ ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016.
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9.5

Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά φπσο
απηά νξίδνληαη θαη ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε.
Δπίζεο ηζρχνπλ φζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΟ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

10.1

Αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα
ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ν
θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηνλ
Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή
νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ
κείδνλα πξνβιήκαηα ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ
απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο.

10.2

Ο θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ θαησηέξσ :
α) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή
αλάινγεο εξγαζίεο, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη αλάινγα πξνο απηέο,
β) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο
ηηκέο αιιά πεξηιακβάλνληαη ζε εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα
(αλαιχζεηο ηηκψλ), νη ηηκέο θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα απηά θαη
γ) γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο νη ηηκέο

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο.
10.3

Οη θαηά ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 10.2 ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα
κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξ. 5 ή ην κέξνο ηεο ηηκήο ηεο πεξίπησζεο γ', πνπ
θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 5, αλάγεηαη ζην
επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή
πνπ αθνξά ζηε ζπκβαηηθή νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε
ππφςε λέα εξγαζία.
Ο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο «ζ» πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν
ζ = Α:Β φπσο απηφο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 156
ηνπ Ν. 4412/2016.

10.4

Οη λέεο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ,
πξνζαπμάλνληαη κε πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, ην νπνίν
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξ. 9.1.1 ηνπ άξζξνπ 9
ηεο παξνχζαο.
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ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ

11.1

Γηα ηελ αλαζεψξεζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν.4412/2016.

11.2

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ζα εθαξκνζζνχλ νη ζπληειεζηέο ησλ άξζξσλ ΟΗΚ ή ΖΛΜ,
πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΔΛΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

12.1

Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο ηνπ απφθαζεο, αληίηππα ή αληίγξαθα ησλ
νπνίσλ επηζπλάπηνληαη ζηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016.

12.2

Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ (θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ
ινγαξηαζκψλ) ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη φζα δηθαηνινγεηηθά
αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 9.5 παξαπάλσ θαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπψλ Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο
κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

12.3

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κφλνλ αθνχ
πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε ηεο παξ. 22.4 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο
(Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θ.ι.π.).

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ - ΓΔΗΓΜΑΣΑ
ΠΡΟ ΔΓΚΡΗΖ

13.1

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ εμαζθάιηζε γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, θαηάιιεισλ ζε πνηφηεηα θαη επαξθψλ ζε πνζφηεηα πιηθψλ,
κεραλεκάησλ θιπ...

13.2

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο
αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε
θαη ζηα ηεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Όια ηα πιηθά πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην έξγν ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
89/106/ ΔΟΚ θαη ην Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ Α. 176/25.10.94) ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ
έγθξηζε πνηφηεηαο CE ζε φια ηα πξντφληα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε Γεκφζηα Έξγα.

13.3

Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε
ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη
πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο-Δλέξγεηαο
θαη Σερλνινγίαο (ΤΒΔΣ), ηνπ ΔΛΟΣ, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα
ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ ηεο Δπίβιεςεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή,
ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θιπ.
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13.4

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα ππνβάιιεη δείγκαηα
ησλ πιηθψλ πνπ ζα ηνπ νξίζεη ε Δπίβιεςε, πξνο έγθξηζε πξηλ ελζσκαησζνχλ ζην
έξγν. Σα δείγκαηα απηά ζα ππνβάιινληαη έγθαηξα, ψζηε λα δίδεηαη επαξθήο
ρξφλνο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε θαη λα κελ πξνθαιείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ
πξφνδν ηνπ έξγνπ, ιφγσ απνξξίςεσο ησλ δεηγκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ.

13.5

Όπνπ ζηηο Πεξηγξαθέο ή ηα ζρέδηα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πιηθνχ, απηφ
γίλεηαη θαη΄εμαίξεζε, γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επαξθψο πξνζδηνξηζκέλε θαη
θαηαλνεηή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ελ ιφγσ κλεία ζεσξείηαη φηη ζπλνδεχεηαη απφ
ηνλ φξν «ή ηζνδχλακν», έζησ θαη εάλ απηφ απφ παξαδξνκή δελ αλαγξάθεηαη.

13.6

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ηα απαξαίηεηα γηα ην έξγν πιηθά πνπ
δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην απφ ηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε.
Δάλ εθ ησλ πξαγκάησλ πξνθχπηεη αδπλακία ρξεζηκνπνηήζεσο νιηθά ή κεξηθά ησλ
πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα βξεη θαη λα πξνηείλεη άιιεο πεγέο απηψλ. Ζ ρξήζε ησλ πεγψλ απηψλ γίλεηαη
κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο ησλ ηηκψλ κνλάδνο ησλ λέσλ εξγαζηψλ γηα
ηπρφλ επί πιένλ ή έιαηηνλ δαπάλεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί
πιήξσο κε ηνλ ηξφπν απηφ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.

13.7

Χο πξνο ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο θ.ι.π.
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ.
1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

13.8

ε πεξίπησζε, πνπ ν Δξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά
έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο
απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε
γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πνπ παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ
απφ ηνλ Δξγνδφηε εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.

13.9 Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζηνλ Αλάδνρν κε
πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν, απηφο θέξεη αθέξαηα
ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή απψιεηα, πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.
13.10 Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ
Τπεξεζία σο εμήο:
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ "ζεηξάο" βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ
Τπεξεζία πξνζπέθηνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο
θαη δείγκαηα (εάλ δελ πξφθεηηαη γηα νγθψδεο κεράλεκα). Σα παξαπάλσ δείγκαηα
θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ κέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ
κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα δείγκαηα ή ηηο ζπκβαηηθέο
πξνδηαγξαθέο.
Ζ έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα είλαη ηα είδε πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη
πνπ ζα απνδείμεη, θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα
κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.
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Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε εθινγή εηδψλ απφ
ηνλ Αλάδνρν, απφξξηςή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία θαη επαλππνβνιή κε λέα ζηνηρεία
δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα ηνλ Αλάδνρν λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε
13.11 Ζ Δπίβιεςε έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξχλεη απφ ην
εξγνηάμην, ην πνιχ ζε 5 εκέξεο, θάζε πιηθφ ή εμάξηεκα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη, ε Δπίβιεςε
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηηο απνκαθξχλζεηο κε δηθά ηεο κέζα θαη λα ρξεψλεη
αληίζηνηρα ηνλ Αλάδνρν.
13.12 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ
απφδνζεο γηα θάζε πιηθφ ή κεράλεκα. Δάλ ηπρφλ δελ πξνζθνκίδνληαη κεηά ηελ
αίηεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζα κπνξεί ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα κελ
πηζηνπνηεί γηα πιεξσκή ηα αληίζηνηρα είδε, κέρξη ηελ άθημε ησλ ζρεηηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ.
13.13 Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ - εμαξηεκάησλ - κεραλεκάησλ ζην Δξγνηάμην, ν
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη θαη ηελ έγγξαθε εγγχεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή, ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο
θαη ηα ζρεηηθά PROSPECTUS. Ζ εγγχεζε απηή ζα θαιχπηεη θαιή απφδνζε θαη
δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαθήο ιεηηνπξγίαο ή ζέζεσο
εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ιάζνο ρεηξηζκνχο ή
έιιεηςε ζπληήξεζεο απφ πιεπξάο Δξγνδφηε (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο). Ζ
άξζε ηεο βιάβεο ζα επηηπγράλεηαη κε αληηθαηάζηαζε πιηθψλ, κέζα ζην ρξφλν
εγγχεζεο ηνπ έξγνπ, κε θαηλνχξγηα ηνπ απηνχ αθξηβψο ηχπνπ.
13.14 Ο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηε ιήμε ησλ εγγπήζεσλ ησλ
θαηαζθεπαζηψλ
ή
εμνπζηνδνηεκέλσλ
αληηπξνζψπσλ
ησλ
δηαθφξσλ
κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ
θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο βιάβεο, θζνξέο θιπ. πνπ δελ νθείινληαη ζε
ιεηηνπξγία ή θαθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γη’ απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη
ηδηαίηεξα λα έρεη ππφςε ηνπ ηα εμήο :
Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πξνζθφκηζε ζην εξγνηάμην θαη
εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θιπ. κέρξη θαη ηε δηνηθεηηθή
παξάδνζε γηα ρξήζε ζηελ Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν δνζεί γηα ρξήζε, φια ηα αλαιψζηκα πιηθά ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο αθνξνχλ ην ρξήζηε.
Καζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε ρξήζε κέρξη θαη
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε εμεηδηθεπκέλν
πξνο ηνχην πξνζσπηθφ, λα επηζεσξεί, επηβιέπεη θαη ειέγρεη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ πιεπξάο
ηνπ ρξήζηε θαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φηαλ
δηαπηζηψλεη νιηγσξία ηνπ ρξήζηε επί ησλ αλσηέξσ. Δίλαη απηνλφεην φηη ν
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα βιάβεο ή
θζνξέο πνπ δελ νθείινληαη ζηε ρξήζε απηψλ απφ ην ρξήζηε.
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ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΧ ΣΤΥΟΝ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

14.1

Γηα ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηπρφλ λέσλ
εξγαζηψλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο
Έξγσλ, θ.ι.π. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν.4412/2016.

14.2

Κάζε είδνπο εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο
επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη κε ηηο κνλάδεο πνπ εθηειέζηεθαλ
πξαγκαηηθά, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ αληίζεηεο ζπλήζεηεο έζησ θαη
γεληθά παξαδεθηά.

14.3

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη - ρσξίο έγθξηζε - νξηζκέλεο εξγαζίεο κε
δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ ζπκβαηηθψλ, ηφηε νη επί πιένλ πνζφηεηεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ δελ επηκεηξνχληαη, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αληίζεηα,
αλ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη νξηζκέλεο εξγαζίεο κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ
ζπκβαηηθψλ, ηφηε επηκεηξνχληαη νη πνζφηεηεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ ρσξίο
λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Ή ΑΛΛΟΤ

15.1

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο (κε βάζε ηηο κειέηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη
ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο) ζηα θάζε είδνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ λα εθηειεί, λα
κνξθψλεη ή λα δηαλνίγεη ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ ή ηηο θσιηέο ή ηνπο αχιαθεο
εληνηρηζκνχ ησλ ζσιήλσλ ή ησλ εμαξηεκάησλ ησλ θάζε είδνπο
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ. Σηο παξαπάλσ εξγαζίεο ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειέζεη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε δηφηη νη ζρεηηθέο
δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ
Μειέηεο.

15.2

Οπσζδήπνηε απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ Αλάδνρν,
νπψλ, θσιεψλ θαη απιάθσλ ζε παληφο είδνπο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο
ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληα κεραληθνχ.

15.5

Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά 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 ηε δεκηά ή ηε
θζνξά ζηελ πξφηεξή ηνπο θαηάζηαζε.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ – ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΔΧ - ΠΑΡΑΛΑΒΔ

16.1

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/2016.

16.2

Οη πξνζεζκίεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ν ρξφλνο εγγχεζεο θαζψο θαη νη
πξνζεζκίεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170, 171, θαη 172 ηνπ Ν.4412/2016.
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16.3

Γηα ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ
Ν.4412/2016.

16.4

Γηα ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ
Ν.4412/2016.

16.5

Πξνζσξηλή ή νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ δελ ζα γίλεηαη παξά κφλνλ εάλ
πθίζηαηαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο.

16.6

Πξνζσξηλή παξαιαβή δελ ζα γίλεηαη, εάλ δελ πεξηιεθζεί ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
ηεο ην πξσηφθνιιν δνθηκψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 21.1 ηνπ άξζξνπ 21
ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ

17.1

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη άκεζα θαη κε αζθάιεηα ην
πξνζσπηθφ ηεο Δπίβιεςεο ζηηο κεηαθηλήζεηο εληφο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ ηνπ
έξγνπ θαζψο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε φια ηα κέησπα εξγαζηψλ θαη ηνπο ρψξνπο
απφζεζεο, παξαγσγήο πιηθψλ θαη απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα
ελζσκαησζνχλ ζην έξγν κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο.

17.2

Ο Αλάδνρνο, ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016,
ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ζηα εληεηαικέλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ
επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ φξγαλα ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ ηα αλαγθαία κέζα, πιηθά θαη
ρψξνπο γηα ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

17.3

Γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλαηο
ηνπ λα δηαζέηεη φια ηα θαηά πεξίπησζε θαηάιιεια κέζα (απηνθίλεην κε νδεγφ,
θιπ.)..

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΖΡΖΖ ΝΟΜΧΝ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ

18.1

Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
ηήξεζε ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ, Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ,
Νφκηκσλ απαηηήζεσλ νπνηαζδήπνηε Γεκνηηθήο ή Γεκφζηαο Αξρήο πνπ ζα
αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν
θαη γηα ηo έξγν, θ.ι.π., θαη νθείιεη λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, πνπ ηνπ
απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη
αζθαιείαο θ.ι.π..

18.2

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, θάζε
άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ θαη πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Πξηλ απφ θάζε αίηεκα ηνπ
Αλαδφρνπ γηα ηελ παξαπάλσ άδεηα ζα ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία Δπίβιεςεο γηα
ζπγθαηάζεζε.
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18.3

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πιήξσο ηηο εγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ησλ
Καλνληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θαηαζθεπέο ηθξησκάησλ, θαη κεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θ.ι.π., λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε κε ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο θαη ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο εκέξεο
θαη ψξεο εξγαζίαο, ηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, ηα γξαθεία Δπξέζεσο Δξγαζίαο,
ηελ αζθάιεηα εξγαηψλ θαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο φπσο θαη
απηέο ηνπ ΝΟΚ, ΚΔΝΑΚ, Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο
απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

18.4

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη
ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη θαη γηα θάζε αηχρεκα, θζνξά ή δεκηά πνπ ζα ζπκβεί
ηπρφλ ζηνλ ίδην, ην πξνζσπηθφ ηνπ ή ηξίηνπο, απφ ππαηηηφηεηα ή ακέιεηα ή απεηξία
δηθή ηνπ ή κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ
παξαπάλσ εξγαζηψλ.
Αλ απνδνζεί ηπρφλ επζχλε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζηνλ Τπεξεζία ή ζηνπο
Δπηβιέπνληεο κεραληθνχο ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο, ν
Αλάδνρνο επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε ζην αθέξαην, γηα θάζε δεκία ηνπ,
ζεηηθή ή απνζεηηθή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε ηπρφλ θαηαβνιή γηα
ιφγνπο εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο.

18.5

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηελ κε
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο.

18.6

Ο Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φζν θαη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
έλαληη ηνπ Δξγνδφηε θαη ην έξγνπ, φπσο απηέο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην άξζξν 138
ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19°
19.1

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην,
ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.
7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ. 42).

19.2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α.
β.

Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο
ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016
(αξζ. 138 παξ.7).
Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην
ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, 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 :
Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.8 θαη αξ.378).
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γ.

Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε
γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο
θαη πγείαο: ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 4249).

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη
απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
19.3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 12.2, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ηεξεί ηα αθφινπζα :
19.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α.

Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα
εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη
απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα
500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε
θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία
απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο)
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ
(η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη
αξ.182).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο
(ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ
ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν
αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ
(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή
αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο
πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο
νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα
αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37
παξ.8 θαη αξ.182).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ
(η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην
Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο ΦΑΤ).
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Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην
εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ
γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1.

Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7)
θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ
(η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4412/2016 (αξ. 138 θαη 378).

2.

Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο :
Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε
εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ
ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ
αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε
Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011
(ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ
Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ ΔΠΔ.

3.

Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 αξ. (170 θαη 172).

4.

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ
ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ.

5.

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ
(η.) ΤΠΔΥΧΓΔ.

19.3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ
αζθάιεηαο θαη πγείαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη
ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8
παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ
απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10
(αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ
επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο
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δ.

Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη
δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε
Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο :
Ν.3850/10 (αξ.9).
ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ
αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην
εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:

1.

Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ
εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).

2.

Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα
αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο
Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ
απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη
ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
Αλ ν Αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή
ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο
ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη
κφλν.

3.

Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ
αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ
αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο
24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).

4.

Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2γ).

5.

Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9.
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19.3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο
(ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα
επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε
ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.)
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο,
Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη αθνξά ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν
επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
19.3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ
Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα
ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε
θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή
ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο
ηνπ αηπρήκαηνο.
19.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ
ζην εξγνηάμην
19.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ
εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α,
παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ
ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη
πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ
1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ
ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81
(αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε
ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε
ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ &
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επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ
1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10),
Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη
πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ,
απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84
(αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο,
θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο
ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο
ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε
ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ
Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α.
νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
19.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε–ζεκαηνδφηεζε,
ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε- εθθφξησζε–ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί,
ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο
Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο
θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
θπθινθνξία πεδψλ »
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο:Ν.2696/99 (αξ.9–11 θαη
αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ:Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο
πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ:Ν.2696/99
(αξ. 47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο
θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ
θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ
ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81
(αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2),
Ν.3850/10 (αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο
θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο
πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ
8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV
κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ.
απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05,
β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06,
γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή
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δ)

δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94,
πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10
(άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.

19.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ
ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. 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 ) : ΠΓ 1073/81
(αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94
θαη νη ηξνπ. απηνχ: 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 ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ
αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’,
ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
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 ΗΗ, 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).

19.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο
ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα,
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε
ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
19.5.1 Καηεδαθίζεηο :
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7),
ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
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Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11),
ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε
ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
19.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ
3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ :
ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
19.5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο,
Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΠΓ
778/80,
ΠΓ
1073/81
(αξ.34-44),
Ν.1430/84
(αξ.7-10),ΚΤΑ
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96
(αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
19.5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ
αξ.νηθ.16289/330/99.
19.5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
19.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα
ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ
6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.)
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06,
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
19.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή
πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.)
ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη
παξ.13).
19.6.

Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
Α. ΝΟΜΟΗ
Ν. 495/76

ΦΔΚ

337/Α/76

Ν. 1396/83

ΦΔΚ

126/Α/83

Ν. 1430/84

ΦΔΚ

49/Α/84

Ν. 2168/ 93

ΦΔΚ

147/Α/93

Ν. 2696/99

ΦΔΚ

57/Α/99

Ν. 3542/07

ΦΔΚ

50/Α/07

Ν. 4412/16

ΦΔΚ

147/Α/16

Ν. 3850/10

ΦΔΚ

84/Α/10

Ν. 4030/12

ΦΔΚ

249/Α/12

Π. Γ. 413/77

ΦΔΚ

128/Α/77

Π. Γ. 95/78

ΦΔΚ

20/Α/78

Π. Γ. 216/78

ΦΔΚ

47/Α/78

Π. Γ. 778/80

ΦΔΚ

193/Α/80

Π. Γ. 1073/81

ΦΔΚ

260/A/81

Π. Γ. 225/89

ΦΔΚ

106/Α/89

Π. Γ. 31/90

ΦΔΚ

31/Α/90

Π. Γ. 70/90

ΦΔΚ

31/Α/90

Π. Γ. 85/91

ΦΔΚ

38/Α/91

Π. Γ. 499/91

ΦΔΚ

180/Α/91

Π. Γ. 395/94

ΦΔΚ 220/Α/94

Π. Γ. 396/94

ΦΔΚ 220/Α/94

Π. Γ. 397/94

ΦΔΚ 221/Α/94

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
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Π. Γ. 105/95

ΦΔΚ

Π. Γ. 455/95

ΦΔΚ 268/Α/95

Π. Γ. 305/96

ΦΔΚ 212/Α/96

Π. Γ. 89/99

ΦΔΚ

Π. Γ. 304/00

ΦΔΚ 241/Α/00

Π. Γ. 155/04

ΦΔΚ 121/Α/04

Π. Γ. 176/05

ΦΔΚ

Π. Γ. 149/06

ΦΔΚ 159/Α/06

Π. Γ. 2/06

ΦΔΚ

268/Α/06

Π. Γ. 212/06

ΦΔΚ

212/Α/06

Π. Γ. 82/10

ΦΔΚ

145/Α/10

Π. Γ. 57/10

ΦΔΚ

97/Α/10

130646/84

ΦΔΚ

154/Β/84

3329/89

ΦΔΚ

132/Β/89

ΚΤΑ 8243/1113/91

ΦΔΚ

138/Β/91

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93

ΦΔΚ

187/Β/93

ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΔΚ 765/Β/93

ΦΔΚ αξ. 8881/94

ΦΔΚ

450/Β/94

ΤΑ

αξ.νηθ. 31245/93

ΦΔΚ

451/Β/93

ΤΑ

3009/2/21-γ/94

ΦΔΚ

301/Β/94

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΔΚ

73/Β/94

ΤΑ

ΦΔΚ

978/Β/95

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΔΚ

677/Β/95

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΔΚ

1035/Β/96

67/Α/95

94/Α/99

227/Α/05

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
ΤΑ
ΚΤΑ

ΚΤΑ

3131.1/20/95/95
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Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97

ΦΔΚ

113/Β/97

ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99

ΦΔΚ

987/Β/99

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03

ΦΔΚ

1186/Β/03

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03

ΦΔΚ

708/Β/03

ΚΤΑ αξ.6952/11

ΦΔΚ

420/Β/11

ΤΑ 3046/304/89

ΦΔΚ

59/Γ/89

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΔΚ

1035/Β/00

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000

ΦΔΚ

1176/Β/00

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01

ΦΔΚ

686/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01

ΦΔΚ

266/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02

ΦΔΚ

16/Β/03

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11

ΦΔΚ

905/Β/11

ΤΑ 21017/84/09

ΦΔΚ

1287/Β/09

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96

7,
ΦΔΚ

155/Β/96

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ

19.7

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08

ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ

Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΔΡΓΟΤ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ

20.1

Ο Αλάδνρνο (σο κφλνο ππεχζπλνο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε) πξηλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο κειέηεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη
αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο,
λα δεηήζεη έγγξαθα θαη έγθαηξα απφ ηνλ Δξγνδφηε θάζε ζπκπιεξσκαηηθή
ιεπηνκέξεηα ή δηεπθξίληζε πάλσ ζηα ζρέδηα ή ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη ηε
ζρεηηθή δηφξζσζε εθ΄ φζνλ απαηηείηαη, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα
ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ Δξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε
ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ
θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο. Οη πάζεο θχζεο έιεγρνη, πνπ
αζθνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν
απφ ηηο επζχλεο ηνπ.

20.2

Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζψο
θαη φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα θαη έγγξαθα, απνηεινχλ νπζηψδε κέξε ηεο
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε πνπ ηίζεηαη ζε έλα απφ απηά είλαη δεζκεπηηθή θαη
ζεσξείηαη φηη πεξηέρεηαη ζε φια. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο νη αλαγξαθφκελεο
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ππεξηζρχνπλ απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππφ
θιίκαθα αλάγλσζε, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξνθαλψο ιαλζαζκέλε αλαγξαθή.
Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ πηζαλφ ζθάικα ή παξάιεηςε ησλ
ζρεδίσλ.

20.3

Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο (ζρέδηα, ηερληθή πεξηγξαθή,
πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ.) ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο θάζε
επί κέξνπο ζηνηρείσλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη
θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ,
πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ.

20.4

Σε περίπηφζε ποσ δηαπηζηφζεί θάποηα παράιεηυε ή ειάηηφκα ηες θαηαζθεσής ο
Αλάδοτος, σποτρεούηαη ζηε ζσκπιήρφζε ή επαλόρζφζε ζηο τρόλο ποσ ζα ορίζεη
ε Υπερεζία, αιιηώς ε Υπερεζία έτεη ηο δηθαίφκα λα εθηειέζεη ασηό ζε βάρος θαη
γηα ιογαρηαζκό ηοσ «άλεσ εηέροσ» θαη κε ηελ ηηκή ποσ ζα δεηήζεη ο λέος
θαηαζθεσαζηής.

20.5

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πξνθχςεη αλάγθε
εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ
αλαηεζέλ έξγν θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ
πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε, ηφηε - ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 Ν.4412/2016 επηηξέπεηαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ λα αλαζέζεη απ' επζείαο ζηνλ Αλάδνρν ηελ
εθπφλεζε ησλ κειεηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ θαη ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ απηψλ.

ΑΡΘΡΟ 21ο
21.1

ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά απφ ηελ πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη πξηλ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπο, λα θάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη
δαπάλεο (ζε απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
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θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θ.ιπ.), ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, ξπζκίζεηο θαη
βειηηζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ
απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ, λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαη λα ξπζκίζεη φιεο ηηο Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεηο. Μφλνλ ηφηε ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ, πνπ ζα
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην
Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο.
21.2

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ δηαπηζησζεί βιάβε, αλεπάξθεηα κεηνλέθηεκα,
ειάηησκα, θαθή πνηφηεηα πιηθψλ θιπ. ησλ εγθαηαζηάζεσλ νιφθιεξσλ ή ηκεκάησλ
ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη ζε άκεζε επηζθεπή, ζπκπιήξσζε,
απνθαηάζηαζε, αλαπιήξσζε ή θαη πιήξε αληηθαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα
επαλάιεςε ησλ δνθηκψλ, κέρξηο φηνπ ηα απνηειέζκαηα θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά
απφ ηελ Δπίβιεςε.

21.3

Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαηά πεξίπησζε
θαλνληζκνχο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.

21.4

Καηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν
Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη’
απηφ. Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΥΔΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ)

22.1

Σα ζρέδηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα βξίζθνληαη επί ηφπνπ ζην εξγνηάμην ζε
ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο σο πξνο ηηο πινπνηνχκελεο
εξγαζίεο, θαη ηδίσο ηηο παξεθθιίζεηο απφ ηα πξνο πινπνίεζε ζρέδηα. Ο Αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο κφιηο νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ γίλεη ε
πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, λα παξαδψζεη ζε έληππε κνξθή (δχν
αληίγξαθα) θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζε νπηηθνχο δίζθνπο CD-ROM, αλαγλψζηκνπο
θαη επεμεξγάζηκνπο ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
WINDOWS, πιήξε ζεηξά ζρεδίσλ (θαηαζθεπαζηηθά us build) (ζε αξρεία ηχπνπ
DWG) φισλ ησλ επί κέξνπο θηηξίσλ θαη παληφο είδνπο θαηαζθεπψλ, ζηελ ηειηθή
ηνπο κνξθή, φπσο απηά θαηαζθεπάζζεθαλ. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
πιήξε αλαιπηηθφ θαηάινγν φισλ ησλ ζρεδίσλ, κε ην αληίζηνηρν αξρείν, απφ ην
νπνίν έρεη εθηππσζεί ην θαζέλα. Ο θαηάινγνο απηφο, ζε ςεθηαθή κνξθή, ζα
πεξηιακβάλεηαη ζην CD-ROM, ζε αξρείν κε ην φλνκα: Καηάινγνο Αξρείσλ
Μειέηεο DOC.

22.2

Ο Αλάδνρνο επίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, λα ιακβάλεη θσηνγξαθίεο ζε ςεθηαθή κνξθή πςειήο αλάιπζεο, θαη λα
βηληενζθνπεί ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο. Σα ςεθηαθά απηά αξρεία
αθνχ νκαδνπνηεζνχλ αλά θάζε, είδνο θαη ρξφλν θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο –
παξάδνζεο, ζα παξαδνζνχλ ζηελ Δπίβιεςε.
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22.3

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κφλνλ αθνχ
πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο φηη ν Αλάδνρνο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ άξζξν.

ΑΡΘΡΟ 23ο
23.1

ΒΛΑΒΔ – ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηάο απνδεκίσζεο απφ ηελ Τπεξεζία γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζην έξγν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη
θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη
γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ 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 ηεο
Τπεξεζίαο ή αλσηέξαο βίαο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη
ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Δπίζεο ηζρχνπλ φζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 157 ηνπ 139 ηνπ
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24ο
24.1

.
24.2

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ

Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε
θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε
πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ηνλ ίδην.
Ζ επζχλε θαιχπηεη φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ Δγγχεζεο.
ΣΡΗΠΟΛΖ, ΜΑΨΟ 2020
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