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1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Αληηθείκελν ηεο ΔΠ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Δ.Π..) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ Γεληθψλ θαη
Δηδηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο , κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηε
πεξεζίαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν Καηαζθεσή πεδοδροκίωλ-ειεθηροθωηηζκός οδώλ
οηθηζκού Μπαιί (Δθαρκογή τεδίοσ Πόιες Μπαιίοσ)
πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο.
Νη φξνη απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ θαη ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο ησλ
ινηπψλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο (Ρ.Γ.) φπσο αθξηβψο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ εξγνιάβνπ ζηε δεκνπξαζία πξνυπνζέηεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
1.2 Αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβηθήο Πχκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν,
νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο κε επηκέροσς ποζοζηά έθπηωζες θαηά
ην άρζρο 95 παρ. 2 α ηοσ Ν.4412/2016. Ν ζπλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 40.000,00
€ κε αλαζεώρεζε θαη Φ.Π.Α.
Νη θαηεγνξίεο , ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ Κειέηεο. Ππκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο πνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζην Ρηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ.
Ππκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε
ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη απνηειείηαη απφ ηε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ φπσο απηή
δηακνξθψλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, απφ ηε δαπάλε γηα γεληθά έμνδα (Γ.Δ.) θαη φθεινο
εξγνιάβνπ (Ν.Δ.), απφ ηα θνλδχιηα γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο θαη αλαζεψξεζε πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ Κειέηε.
1.3. Σξεκαηνδφηεζε
Σο έργο τρεκαηοδοηείηαη από ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
1.4. Δπηθνηλσλία – Θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Λ. 4412/2016 Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη νηθείεο δηαηάμεηο
ηνπ θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Ν αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηε λφκηκε
εθπξνζψπεζή ηνπ ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο.
1.5 Ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ φπσο ηζρχνπλ:
- ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119,
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147),
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L
156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267)
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007 -2013»
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»,
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
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- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ
άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Θχξσζε ηεο Θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΘΓΔ),
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 )
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,
- ηεο κε αξ. 83010/4098/2-8-2017 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (2710 Β) «Οπζκίζεηο ηερληθψλ
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη κφλν ζηελ αλνηθηή
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».
- ηεο κε αξ. 57654/2017 πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1781) «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
- ηεο κε αξ. 56902/215/19-05-2017 πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1924) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,
Ν λ. 3310/2005 “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ
κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρψλ Διιεληθψλ
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα
„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
Λ.3414/2005‟‟, , θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ππ‟
αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ
εμσρψξηεο εηαηξίεο”.
Νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο».
Νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ
θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Ξ.Γ., .Α.) θαη εξκελεπηηθή
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ
δελ αλαθέξνληαη ξεηά.
1.6. Ξξνδηαγξαθέο θαη Θαλνληζκνί
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηζρχνπλ νη 440 εγθεθξηκέλεο ΔΡΔΞ, φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ
ππ‟ αξ. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ ΑΛ.Ξ.ΚΔ.ΓΗ. (ΦΔΘ 2221 Β), κε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη ζχκθσλα κε ηελ Δγθ. 26/2012 (ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/356/410-2012) ηεο ΓΓΓΔ ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ. Ππκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή ηα «Δπξσπατθά
Ξξφηππα» (ΔΡ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ρππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Ρππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Ξξφηππα CEN» ή σο
«Θείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.
Δπηπιένλ θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:
α. Νη Θνηλέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε
απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε
φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ.
β. Νη «Δπξσπατθέο Ρερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΡΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο
θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ
γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο
εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Ρέηνηεο (ΔΡΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο.
γ. Νη Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ΞΡΞ) ηνπ Διιεληθνχ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ πνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (.Γ.Δ)
πνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΡΔΞ ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπαηθά Ξξφηππα (hEN)
πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΘΑ.

6

δ. Ππκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΙΝΡ (Διιεληθνχ
Νξγαληζκνχ Ρππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Ξξνδηαγξαθέο ISO (International
Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΞΑ
1.7 Γιψζζα
Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε
αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν
γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα.
1.8 Πεηξά ηζρχνο ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ
Ρα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία αιιεινζπκπιεξψλνληαη αιιά ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ
ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο εμήο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε
Γηαθήξπμε Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Το ςυμφωνητικό.
Η παρούςα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προςφορά.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτηςησ
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώςεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώςεων (Τ.Σ.Υ) με τισ Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ και τα
Παραρτήματα τουσ,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπράτηςησ.
Οι εγκεκριμένεσ μελέτεσ του έργου.
Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα καταςκευήσ του έργου.

1.9 Πχκβαζε
Κε ηνλ φξν «Πχκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο Γηαθήξπμεο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα ινηπά ηεχρε Γεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν αλάδνρνο:
- Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή,
- Θα ζπληεξήζεη ην έξγν, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 15 κελψλ φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 171 ηνπ Λ 4412/2016 θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105
ηνπ Λ 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζηε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο
1.10 Δλζηάζεηο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξαζηψλ
Ηζρχνπλ ηα άξζξα 345 έσο 374 ηνπ Λ. 4412/2016 κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 377 πεξηπη. 27 θαη ηνπ
άξζξνπ 379 παξ. 11 ηνπ Λ. 4412/2016.
1.11 Δθρψξεζε δηθαησκάησλ-πνθαηάζηαζε
Ηζρχνπλ ηα άξζξα 164 έσο 166 ηνπ Λ. 4412/2016.
1.12 Κειέηεο ηνπ έξγνπ
Πηνλ αλάδνρν ζα δνζεί ε εγθεθξηκέλε, κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κπινπνηάκνπ, κειέηε
Καηαζθεσή πεδοδροκίωλ-ειεθηροθωηηζκός οδώλ οηθηζκού Μπαιί
(Δθαρκογή τεδίοσ Πόιες Μπαιίοσ)
1.13 Ππκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην-ηήξεζε ησλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ
Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία, πνπ έρεη θαηαζηεί
εζσηεξηθφ δίθαην. Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη ζηνπο
θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή
πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε
ζπλάθεηα κε απηέο. Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο
θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ πξάμεηο ή
παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο.
Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο δηεζλνχο
επζχλεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθαξκνγή θαη ηεο νπνίαο ν κεραληζκφο θηλείηαη απηφκαηα θαη
απεηινχληαη θπξψζεηο ηφζν θαηά ηνπ ππαίηηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη θαηά ηνπ θξάηνπο ηεο ππεθνφηεηάο ηνπ ή
ηεο έδξαο ηνπ.
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Δπίζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ πεξεζία ην
πεξηερφκελν φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη θαη
αλαθέξνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ ππνρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη
έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο.
Ν Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Λφκσλ, ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ,
ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη
εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θηι., πνπ
απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
1.14 Δπζχλε κειψλ θνηλνπξαμίαο
Ζ επζχλε κειψλ Θνηλνπξαμίαο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 140 ηνπ Λ. 4412/2016
1 . Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ (ΚηΔ)
2.1 Απαιιοηρηώζεης
Ν ΘηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ
απαιινηξίσζε δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Λ.Ξ.Γ.Γ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θηι., απαξαίηεησλ γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ κνλίκσλ έξγσλ, ππέρνληαο θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηε δηαδηθαζία
ησλ ππφςε απαιινηξηψζεσλ.
Ν ΘηΔ ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα παξαδψζεη ζηνλ
Αλάδνρν ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γήπεδα, ειεχζεξα απφ θάζε δέζκεπζε.
Ζ πεξεζία έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηελ πξφνδν ησλ ηπρψλ απαιινηξηψζεσλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ
φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο. Αληίζηνηρα ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη, φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο απηφ θαηά ηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εμαζθαιίδνληαο ηε
κέγηζηε δπλαηή αλάπηπμε εξγαζηψλ.
Ν ΘηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή/ θαη παξαρσξήζεη ρψξνπο γηα
ίδξπζε ιαηνκείσλ, γηα δαλεηνιεςία, γηα απφζεζε, γηα εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίσλ θηι. Νη ρψξνη απηνί ζα
πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζηνχλ ή/θαη αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα
θαη δαπάλε.
**____________________________________________________________________________

**ορίδεηαη ηο ζηάδηο ποσ βρίζθεηαη ε δηαδηθαζία απαιιοηρηώζεωλ εθόζολ σπάρτοσλ:
-ποηες απαιιοηρηώζεης δελ έτοσλ ζσληειεζηεί θαη ορίδεηαη ηο εύιογο τροληθό δηάζηεκα από ηελ εγθαηάζηαζε ηοσ Αλαδότοσ, ζηο
οποίο ο ΚηΕ σποτρεούηαη λα παραδώζεη ζηολ Αλάδοτο ηα απαραίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ έργωλ γήπεδα, ειεύζερα από θάζε δέζκεσζε, ή
-αλαγράθεηαη όηη οη απαραίηεηες απαιιοηρηώζεης έτοσλ ζσληειεζηεί ή
-αλαγράθεηαη όηη οη απαιιοηρηώζεης ζσληειούληαη θαη δίδεηαη εθηίκεζε ηοσ τρόλοσ ποσ όια ηα απαραίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ
έργωλ γήπεδα ζα είλαη ειεύζερα από θάζε δέζκεσζε ή
-ζσλδσαζκός ηωλ αλωηέρω.

2.2 Άδεηεο θαη εγθξίζεηο
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε
είδνπο αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή αιιαρνχ
θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ. Ξξνο ηνχην ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα πεξεζία.
Ξαξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ
Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο.
Ν ΘηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο
άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο
αξρήο, ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε έθδνζήο ηνπο. Θαη' εμαίξεζε, ν ΘηΔ
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1. Ν λφκνο θαηαιείπεη ζηνλ ΘηΔ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή απηή ή φρη.
2. Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο
ή θαηάρξεζε εμνπζίαο.
Ν ΘηΔ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κφλν
κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα, πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ
έθδνζή ηεο άδεηαο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία.
2.3 Δθπιήξσζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΘηΔ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 137,150 θαη 152 ηνπ Λ. 4412/2016.
2.4 Ν Δπηβιέπσλ
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Ζ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Λ 4412/2016. Ζ
δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη, σο επηβιέπσλ, ηερληθφ ππάιιειν πνπ ζα παξαθνινπζεί ην έξγν θαη γεληθά
ζα πξνβαίλεη ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Ξαξαθνινπζεί θαη
ειέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά λα ηεξνχληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο
παξνχζαο ζπγγξαθήο απφ ηνλ αλάδνρν.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη κεηά απφ απηή κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, ν
επηβιέπσλ θξίλεη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή ην
έξγν έρεη ειαηηψκαηα, ην αλαθέξεη ακέζσο ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη απηή, αθνχ δηαπηζηψζεη
θαηφπηλ επηζεψξεζεο ηα ειαηηψκαηα απηά, απεπζχλεη ζηνλ αλάδνρν εηδηθή δηαηαγή ζρεηηθά κε ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ή ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο
αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαη πηζαλφλ θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
ειαηησκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159 ηνπ Λ4412/2016.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζε φινπο ηνπο
εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο πεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο
ζπκβνχινπο, πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε πεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη θαη γηα φπνηνλ άιιν ε
πεξεζία απνθαζίζεη λα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ρν γεγνλφο φηη ε πεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο (βι. θαη Άξζξν 3.1 ηεο
παξνχζαο «πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ).
2.5 Αληηθαηάζηαζε Δπηβιέπνληα
Ν ΘηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ επηβιέπνληα νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε
αηηία, ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ λα ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Αλαδφρνπ ή λα
ζηνηρεηνζεηείηαη δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα αμηψζεη απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκηψλ.
3. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ
3.1 πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
Νη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο
ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. πνρξενχηαη λα
εθαξκφδεη πηζηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ηε δηαθήξπμε θαη πξνυπνινγηζκφ ηνπ
έξγνπ θαη ηελ ΡΠ ζε φ,ηη αθνξά ηηο κνλάδεο εξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
ρσξίο θακηά παξέθθιηζε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο,
Νη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ην λφκν , έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην
αξκφδην φξγαλν γηα ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Πρεηηθά κε ηηο
απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ θαη ηηο λέεο εξγαζίεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ Λ.4412/2016. Ν
αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο
έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ βειηηψλνπλ ην έξγν.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο ή εκπφδηα ηα νπνία
δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε θαη ηελ Ρερληθή πεξηγξαθή, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη εγγξάθσο
ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία γηα ηελ πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε ηνχησλ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε δηθή ηνπ λα βξεη ηα θαηάιιεια γηα ηα έξγα
κεραλήκαηα ζηνλ αξηζκφ θαη ζην είδνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ έληερλε θαη εληφο ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο,
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 6.3 ηεο παξνχζαο (Ππλνιηθή Ξξνζεζκία), πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ.
Θακία παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ή πξφζζεηε απνδεκίσζε πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ
κνλάδαο αλαγλσξίδεηαη ζε πεξίπησζε δπζθνιηψλ γηα ηελ εμεχξεζε κεραλεκάησλ, βιαβψλ ή αδπλακηψλ
ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ. Νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα θαηέρνπλ ην αλάινγν κε ην κεράλεκα
δίπισκα. Νη δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ κεραλεκάησλ ζηνπο ηφπνπο ησλ έξγσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνπο κηζζνχο, εκεξνκίζζηα αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο θαη ινηπέο εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζα απαζρνιήζεη θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν επηβαξχλεη ε αμία ησλ θάζε θχζεσο πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (θαχζηκα -ιηπαληηθά -εθξεθηηθά, θ.ι.π.) ηα κηζζψκαηα
ησλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ σο επίζεο θαη φια ηα γεληθά έμνδα απηνχ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 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 θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ
αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ,
κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. Φέξεη δε αθέξαηα ηελ
επζχλε γηα θάζε αηχρεκα ην νπνίν ήζειε ζπκβεί, ζε νπνηνλδήπνηε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
αλέιαβε.
Ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ απηφλ ή ην ζπλεξγείν ηνπ ζην Γεκφζην ή
νπνηνλδήπνηε ηξίην.
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Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε
ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θέξεη δε αθέξαηα ηελ επζχλε ηπρφλ εθξήμεσο ππξθαγηάο απφ αηηία
πνπ ζρέζε ζα έρεη κε ην εξγνηάμην.
Νη δαπάλεο ηεο επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, ηεο θαηαζθεπήο ζηαζεξψλ
ζεκείσλ, εθηχπσζεο ζρεδίσλ, θαηακεηξήζεσλ ελ γέλεη, ε ζχζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, ε ζπληήξεζε ησλ
νδψλ πξνζπειάζεσο ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε
ζχκβαζε απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πεξεζία ή απφ ηελ ίδηα ηελ πεξεζία, ή θαη ην
πξνζσπηθφ απηήο ή θάζε άιιεο αξρήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εθηέιεζε έξγνπ κέζα ζην ίδην εξγνηάμην ή
πιεζίνλ απηνχ.
Ζ δαπάλε εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ έρεη ππνινγηζζεί ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ
θαη γηα ην ιφγν απηφ θακίαο άιιεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο δηθαηνχηαη ν εξγνιάβνο.
3.2 Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγνχληαη
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε
θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν) λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία
απφ ηελ πεξεζία θαη λα ππνβάιιεη γξαπηψο ηπρφλ επηζεκάλζεηο ηνπ θαη πξνηάζεηο γηα ζπκπιήξσζε,
ηξνπνπνίεζε ή βειηηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Ν έιεγρνο ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. Πρεηηθά κε
ηελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα Άξζξν 3.9 (Ρνπνγξαθηθά
ζηνηρεία θαη έιεγρνη – ραξάμεηο – ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα) ηεο παξνχζαο.
3.3 Γεκνζηφηεηα
Ξξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο (1) πηλαθίδαο Γεκνζηφηεηαο γηα ην έξγν, ζχκθσλα κε ηα
ππνδείγκαηα δηαθεκηζηηθψλ θαη επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ βάζεη ησλ Νδεγηψλ πεξί δεκνζηφηεηαο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ Δ.Δ. (Θαλ. 1828/2006 (ΔΘ)) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
δεκνζηφηεηα πεξί ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζην έξγν.
3.4 Γηεχζπλζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν
Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
139 ηνπ Λ. 4412/2016. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα
θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ πεξεζία. Ζ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ
ππαιιήινπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ
θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ.
Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειαρίζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε δηεπζχλνπζα
ππεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ.
3.5 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ρν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5 % επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
3.6 Λφκηκνο εθπξφζσπνο Αλαδφρνπ
Ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 139 θαη 143 ηνπ Λ.4412/2016
Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ
ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ πεξεζία. Ζ επί ηφπνπ ησλ
έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο είλαη
ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ.
Ν αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ή ηνπο ηπρφλ
πιεξεμνχζηνπο.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ επηκεηξήζεσλ, ησλ πξσηνθφιισλ
αθαλψλ εξγαζηψλ, ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ (Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ.) ησλ
Αλαθεθαιαησηηθψλ Ξηλάθσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο επί ηφπνπ
παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί απφ
ηερληθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ή άιιν ηερληθφ πνπ έρεη ηα λφκηκα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα.
Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 140 ηνπ Λ. 4412/2016
3.7 πεξγνιαβία
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 165 θαη ην άξζξν 166 ηνπ Λ 4412/2016.
Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζηνηρείν (ζπκβαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πξνφδνπ,
νινθιήξσζεο θηι.) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεξγνιάβσλ, σο εάλ απηά
αθνξνχζαλ ηελ εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε ζχκβαζε.
3.8 Ππλεξγαζία κε ηνλ ΘηΔ, ην πξνζσπηθφ ηεο επίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο
Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Λ 4412/2016.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ πεξεζία ή απφ άιινπο
εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξάπιεπξσλ ρψξσλ, πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ, ελψ πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηνπο ηπρφλ
πξνεγνχκελνπο ή επφκελνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηάρηζηε απνηχπσζε θαη παξαιαβή ηεο
παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ σο έρνπλ.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ/
κεραλεκάησλ/ πξνζσπηθνχ / πιηθψλ) άιισλ εξγνιεπηψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ψζηε
λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο απφ ηελ παξνπζία άιισλ εξγνιεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ ή/θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ ΘηΔ ή άιισλ. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία ή ηνπο εξγνιήπηεο ησλ Δηαηξεηψλ θαη Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο,
πνπ ηπρφλ ζα εξγάδνληαη ζηα εξγνηάμηα ή ηηο παξπθέο ηνπ έξγνπ.
3.9 Ρνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη-ραξάμεηο-ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο πεξεζίαο, ζε φιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, φια ηα φξγαλα ειέγρνπ, ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ,
πνπ είλαη αλαγθαία γηα φινπο ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ειέγρνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ν Αλάδνρνο, πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
κφληκσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES) ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο απαηηείηαη ή
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ.
Νη αλσηέξσ αθεηεξίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κε θιεηζηή φδεπζε, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ
απφ θάζε πηζαλή θζνξά θαη ζα είλαη εθηφο εχξνπο θαηάιεςεο ησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα κε ζίγνληαη θαη
λα είλαη πξνζβάζηκεο αλεμάξηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε, νξηνζέηεζε, πξνζηαζία θαη
εμαζθάιηζε ησλ ελ ιφγσ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη
αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ.
Κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο
ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη
ραξάμεηο ησλ έξγσλ θαη νη ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία γηα έγθξηζε κεζνδνινγία ηνπνγξαθηθψλ
εξγαζηψλ, ραξάμεσλ θαη ειέγρσλ ηεο θαηαζθεπήο (εθρεξζψζεηο, εθζθαθέο, επηρψκαηα, εμπγίαλζε
εδαθψλ, ραξάμεηο ηερληθψλ έξγσλ θαη θηηξίσλ θάζε θχζεο, νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζε φια ηα
ζηάδηα, ζθπξνδεηήζεηο, νδνζηξσζία, αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ πάρνπο, αζθαιηηθέο
δηνξζσηηθέο ζηξψζεηο θηι.). Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζε
θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή, πξνο έιεγρν θαη έγθξηζε, ησλ πξψησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ
Αλάδνρν.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη
δελ ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ πεξεζία αθξίβεηα θαη θιίκαθα, γηα φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δαλεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία, ρψξνπο
απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θηι. Δθφζνλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηελ
πεξεζία, ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα ζπλδένληαη κε ην Ρξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο
Πηξαηνχ.
3.10 Απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*
3.10.1
Ν 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 ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Λ.4412/2016 (αξ 138
παξ. 7), Λ.3850/10** (αξ. 42)
3.10.2
Πηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ)
θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.4412/2016 (αξζ. 138 παξ. 7)
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β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη
γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ: ΓΗΞΑΓ/νηθ177/2-3-01,
ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01 θαη ΓΗΞΑΓ/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.
γ. Λα 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: ΞΓ
1073/81 (αξ. 111), ΞΓ 305/96 (αξ. 10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42-49).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα I ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ
305/96
** Ν Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αξ. δεχηεξν, θαηαξγεί
δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Λ. 1568/85, ΞΓ 294/88, ΞΓ 17/96, θιπ.

Γηα ηε 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).
3.10.3
Πχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ.2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα :
3.10.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε-Πρέδην Αζθαιείαο γείαο (ΠΑ)- Φάθεινο Αζθάιεηαο γείαο
(ΦΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα:
α. Λα 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 απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη
απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΞΓ305/96
(αξζ. 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΞΓ 305/96.
β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο/πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ-ΦΑ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξζ 3 παξ. 8) θαη ηελ
Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ
παξαιείςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), ζχκθσλα κε ηε
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. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ 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: ΞΓ 305/96 (αξζ. 3 παξ. 9) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
ε. Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξζ. 3 παξ.
10) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9 Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ειεγθηηθψλ
αξρψλ.
ζη. Ππκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Πρέδην Αζθαιείαο γείαο (ΠΑ) θαη ζην Φάθειν Αζθαιείαο
γείαο (ΦΑ).
Ρν ΠΑ 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 ΦΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξζ. 3 παξ.5-7) θαη ζηηο Α:
ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξζ. 3) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ. 2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξζ.3 παξ.4), φηαλ:
α. απαηηείηαη Ππληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
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β. νη εξγαζίεοπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαηηέξνπο θηλδχλνπο: Ξ.Γ. 305/96 (αξζ.
12 παξάξηεκα II)
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 (ΠΑ, ΦΑ)
ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 1 εδάθην
α΄ηνπ Λ. 4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην
ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ Π.ΔΞ.Δ.
3. Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε
Γεκφζηνπ Έξγνπ : Α ΓΔΔΞΞ/νηθ 433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ, Λ. 4412/2016 (αξζ. 170 & 172).
4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΞΓ 305/96 (αξζ. 3 παξ. 11) θαη Α
ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9 Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ
5. Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
3.10.3.2

Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο-ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη
πγείαο

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
Α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο.
Β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50
θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξζ.8 παξ.2 & αξζ.4 έσο 25)
Γ. Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο 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: Λ. 3850/10 (αξζ. 9).
Γ. Πηα 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 αζθαιείαο 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 Λ. 3850/10 (αξζ. 43 παξ. 1α θαη παξ. 3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο
ππνδείμεηο ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ. 3850/10 (αξζ. 14 παξ. 1 θαη
αξζ. 17 παξ. 1)
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Ρν 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 (Λ. 3850/10 αξζ. 20 παξ.4), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο
θνηλνπνηεί θαη ζηελ επηηξνπή γείαο θαη Αζθαιείαο (Δ..Α.Δ.) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ
εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5
ηνπ Λ.3850/10.
Πε 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 Λ. 3850/10 (αξζ. 43 παξ. 2β).
Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξνκνίσλ αηπρεκάησλ,
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ν 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 ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξζ.43 παξ. 2α)
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4. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ. 3850/10 (αξζ.43 παξ.2γ)
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδνκέλνπ Λ. 3850/10 (αξζ. 18 παξ.9)
3.10.3.3.

Ζκεξνιφγην Κέηξσλ αζθαιείαο (ΖΚΑ)

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξζ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Α
130646/1984 ηνπ (η.) πνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Α απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Ρκήκαηα Ή γξαθεία
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο
Γ/λνπζαο πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηε 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: ΞΓ 1073/81 (αξζ. 113), Λ. 1396/83 (αξζ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ κε
αξηζκ. πξση. ΓΔΔΞΞ/208/12-9-2003.
3.10.3.4 Ππζρεηηζκφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη Ζκεξνινγίνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΠΑ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζρεηίδεηαη κε ην ΖΚΑ.
Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ
ΠΑ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ/
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ.
Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
3.10.4.

Απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.

3.10.4.1 Ξξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ-Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ)
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο:
α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: ΞΓ 105/95, ΞΓ 305/96 (αξζ.12,
παξαξη. IV, κέξνο Α, παξ. 18.1)
β. ηνλ 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 εξγαδνκέλνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο: ΞΓ
1073/81 (αξζ.75-79), ΞΓ 305/96 (αξζ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Ρε 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: ΞΓ 1073/81 (αξζ. 92-95), ΞΓ 305/96 (αξζ.12, παξαξη. IV, κέξνο Α, παξ. 6).
δ. Ρε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήοδηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςεαληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ: ΞΓ
1073/81 (αξζ. 92-96), ΞΓ 305/96 (αξζ.12, παξαξη. IV, κέξνο Α, παξ. 3,4, 8-10), Λ.3850/10 (αξζ.30,
32, 45).
ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΞΓ 1073/81
(αξζ.109,110), Λ.1430/84 (αξζ.17,18), ΞΓ 305/96 (αξζ. 12, παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 13 ,14).
ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) 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: ΞΓ
1073/81 (αξζ. 102-108), Λ.1430/84 (αξζ.16-18), ΘΑ Β. 4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΑ
8881/94 θαη Α νηθ. Β.5261/190/97, ΞΓ 396/94, ΞΓ 305/96 (αξζ. 9, παξ. γ).
3.10.4.2

Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε-ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε-εθθφξησζε-ελαπφζεζε
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
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α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
-

Ρελ .Α. αξηζκ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 ηνπ η. ΞΚΔΓΗ: Νδεγίεο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ
έξγσλ (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7)
Ρελ ΘΑ αξηζκ. 6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ θαη η. ΞΚΔΓΗ « πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα
ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ»
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο: Λ.2696/99 (αξζ.9-11 θαη αξζ.52) θαη ηελ
ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 (αξζ. 7-9 θαη αξζ. 46)

β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Λ. 2696/99 (αξζ. 47,48) θαη ε ηξνπ. απηνχ Λ. 3542/07 (αξζ.
43, 44).
γ. Λα 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: ΞΓ 1073/81
(αξζ.75-84), ΞΓ 305/96 (αξζ. 8.δ θαη αξζ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Α, παξ. 2), Λ. 3850/10 (αξζ. 31, 35).
δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΞΓ 216/78, ΞΓ 1073/81
(αξζ. 85-91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξζ. 8), ΞΓ 305/96 [αξζ. 8 (γ,ε,ζη,δ) θαη αξζ.12 παξαξη.IV, κέξνο Α
παξ.11 θαη κέξνο Β, ηκήκα II παξ. 4], Λ. 2696/99 (αξζ. 32) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 (αξζ. 30).
ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ:
α) θξαδαζκνχο: ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν: ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο
ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΞΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο,
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Λ.3850/10 (αξζ. 36-41), ΞΓ 82/10.
3.10.4.3

Κεραλήκαηα έξγσλ/εμνπιηζκνί εξγαζίαο-απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.

Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 (αξζ.2)
α. Ν 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): ΞΓ 1073/81 (αξζ. 17, 45-74),
Λ.1430/84 (αξζ. 11-15), ΞΓ 31/90, ΞΓ 499/91, ΞΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 304/00 θαη
ΞΓ 155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. ΗΣ), ΞΓ 305/96 (αξζ. 12 παξαξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ. 7-9), ΘΑ
15085/593/03, ΘΑ Γ13ε/4800/03, ΞΓ 57/10, Λ. 3850/10 (αξζ. 34,35).
β. Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξζ.12 παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ.
7.4 θαη 8.5) θαη ην ΞΓ 304/00 (αξζ. 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:
1. Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξζ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β,
ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. ΗΗ, παξ.2.1)
Σεκεηώλεηαη όηη ε άδεηα τεηρηζηού κεταλήκαηος ζσλοδεύεη ηο τεηρηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζεεγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 89/99 (αξζ.4α παξ.3 θαη 6).
7. Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03
(αξζ.3 θαη αξζ.4. παξ.7).
3.10.5. Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην,
ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
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Ν 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.
Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα:
3.10.5.1 Θαηεδαθίζεηο:
Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξζ. 18-33,104), ΘΑ 8243/1113/91 (αξζ.7), Α 31245/93,
Λ.2168/93, ΞΓ 396/94 (αξζ. 9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη
ηξνπ. απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 305/96 (αξζ.12, παξαξη. IV,
κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 11), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ 455/95 θαη ε
ηξνπ. απηνχ ΞΓ 2/06, ΞΓ 212/06, Α 21017/84/09.
3.10.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο:
Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξζ.2-17,40-42), Α 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή
θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, Λ.2168/93, ΞΓ 396/94 (αξζ.
9 παξ. 4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: Α
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96
(αξζ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 10).
3.10.5.3

Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Νδνί θπθινθνξίαο-δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε
ζηέγεο.

ΞΓ 778/80, ΞΓ 1073/81 (αξζ.34-44), Λ.1430/84 (αξζ.7-10), ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΞΓ 396/94
(αξζ. 9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΞΓ 155/04, ΞΓ 305/96 (αξζ.12, παξαξη. ΗV, κέξνο Α, παξ.1, 10 θαη κέξνο Β,
ηκήκα ΗΗ, παξ.4-6,14).
3.10.5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΞΓ 95/78, ΞΓ 1073/81 (αξζ.96, 99, 104, 105), ΞΓ 70/90 (αξζ.15), ΞΓ 396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη.
ΗΗΗ), Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΑ 16289/330/99.
3.10.5.5 Θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο θιπ)
ΞΓ 778/80, ΞΓ 1073/81 (αξζ.26-33, αξζ. 98), Α 3046/304/89, ΞΓ 396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),
ΞΓ 305/96 (αξζ.12, παξαξη. ΗV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ παξ.12).
3.10.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.

Α. ΝΟΜΟΙ
Λ. 495/76

ΦΔΘ 337/Α/76

Ξ.Γ. 304/00

ΦΔΘ 241/Α/00

Λ. 1396/83

ΦΔΘ 126/Α/83

Ξ.Γ. 155/04

ΦΔΘ 121/Α/04

Λ. 1430/84

ΦΔΘ 49/Α/84

Ξ.Γ. 176/05

ΦΔΘ 227/Α/05

Λ. 2168/93

ΦΔΘ 147/Α/93

Ξ.Γ. 149/06

ΦΔΘ 159/Α/06

Λ. 2696/99

ΦΔΘ 57/Α/99

Ξ.Γ. 2/06

ΦΔΘ 268/Α/06

Λ. 3542/07

ΦΔΘ 50/Α/07

Ξ.Γ. 212/06

ΦΔΘ 212/Α/06

Λ. 3850/10

ΦΔΘ 84/Α/10

Ξ.Γ. 82/10

ΦΔΘ 145/Α/10

Λ. 4030/12

ΦΔΘ 249/Α/12

Ξ.Γ. 57/10

ΦΔΘ 97/Α/10

Λ. 4412/2016

ΦΔΘ 147/Α/16
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Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ

Ξ.Γ. 413/77

ΦΔΘ 128/Α/77

Α 130646/84

ΦΔΘ 154/Β/84

Ξ.Γ. 95/78

ΦΔΘ 20/Α/78

ΘΑ 3329/89

ΦΔΘ 132/Β/89

Ξ.Γ. 216/78

ΦΔΘ 47/Α/78

ΘΑ 8243/1113/91

ΦΔΘ 138/Β/91

Ξ.Γ. 778/80

ΦΔΘ 193/Α/80

ΘΑ αξ.νηθ.Β.4373/1205/93

ΦΔΘ 187/Β/93

Ξ.Γ. 1073/81

ΦΔΘ 260/Α/81

ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΔΘ 765/Β/93

Ξ.Γ. 225/89

ΦΔΘ 106/Α/89

ΘΑ αξ.8881/94

ΦΔΘ 450/Β/94

Ξ.Γ. 31/90

ΦΔΘ 31/Α/90

Α αξ.νηθ.31245/93

ΦΔΘ 451/Β/93

Ξ.Γ. 70/90

ΦΔΘ 31/Α/90

Α 3009/2/21-γ/94

ΦΔΘ 301/Β/94

Ξ.Γ. 85/91

ΦΔΘ 38/Α/91

Α 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΔΘ 73/Β/94

Ξ.Γ. 499/91

ΦΔΘ 180/Α/91

Α 3131.1/20/95/95

ΦΔΘ 978/Β/95

Ξ.Γ. 395/94

ΦΔΘ 220/Α/94

Α Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΔΘ 677/Β/95

Ξ.Γ. 396/94

ΦΔΘ 220/Α/94

Α Φ.6.9/25068/1183/96

ΦΔΘ 1035/Β/96

Ξ.Γ. 397/94

ΦΔΘ 221/Α/94

Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97

ΦΔΘ 113/Β/97

Ξ.Γ. 105/95

ΦΔΘ 67/Α/95

ΘΑ αξ.νηθ16289/330/99

ΦΔΘ 987/Β/99

Ξ.Γ. 455/95

ΦΔΘ 268/Α/95

ΘΑ αξ.νηθ.15085/593/03

ΦΔΘ 1186/Β/03

Ξ.Γ.Ξ 305/96

ΦΔΘ 212/Α/96

ΘΑ αξ.Γ13ε/4800/03

ΦΔΘ 708/Β/03

Ξ.Γ. 89/99

ΦΔΘ 94/Α/99

ΘΑ αξ.6952/11

ΦΔΘ 420/Β/11

Α 3046/304/89

ΦΔΘ 59/Γ/89

Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ

Α Φ.28/18787/1032/00

ΦΔΘ 1035/Β/00
ΔΓΘΘΙΗΝΠ 27/03

Α αξ.νηθ.433/2000

ΦΔΘ 1176/Β/00

Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01

ΦΔΘ 686/Β/01
ΔΓΘΘΙΗΝΠ 6/08

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/01

ΦΔΘ 266/Β/01

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02

ΦΔΘ 16/Β/03
ΔΓΘΘΙΗΝΠ Π.ΔΞ.Δ

Α ΓΚΔΝ/Ν/613/11

ΦΔΘ 905/Β/11

Α 21017/84/09

ΦΔΘ 1287/Β/09

Ξπξνζβεζηηθή
δηάηαμε
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96

7,

ΦΔΘ 155/Β/96

3.11 Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο
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Αξ. Ξξση. ΓΔΔΞ
Ξ/208/12-9-03
Αξ. Ξξση. ΓΗΞΑΓ
/νηθ /215/31-3-08

Αξ. Ξξση. 10201/12
ΑΓΑ: Β4Ι1Ι-ΘΦΕ

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα
πξντφληα πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ ΡΠ. Απαγνξεχεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο πνηφηεηαο ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο ή ε ελζσκάησζε ζην έξγν
πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο.
Όια ηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν είδε θαη πιηθά γηα ελζσκάησζε ζηα έξγα ζα είλαη
θαηλνχξγηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ
ηχπν, θαηεγνξία θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
3.12 Πηνηρεία ηνπ πεδίνπ ηνπ έξγνπ
3.12.1 Κειέηε θαη γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο
Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δη' ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην
ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηελ θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ
έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνχηνπ, θπξίσο ζε φ,ηη
αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηελ δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ ηελ δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο,
ηελ δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ηνπ εδάθνπο, ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή
θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ ην είδνο θαη ηα κέζα ( κεραλήκαηα, πιηθά, ππεξεζίεο) ηα νπνία ζα
απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη άιια ζέκαηα ηα νπνία
θαζνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε
ζπλδπαζκφ πάληα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο
κειέηεο θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν
ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηελ δηαθήξπμε, ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη
απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ
απφ ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.
Ξαξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη, λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη δελ πξνθχπηεη θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζε
πξνζεζκίαο εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ.
3.12.2 Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο (ΝΘΩ)
Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ ελαέξηεο
ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ν.Θ.Ω. ή Λ.Ξ.Γ.Γ. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη εμαξρήο κε γλψκνλα
θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΡΔΞ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-02-08-00-00.
Πε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ εξγαζίεο κεηαηφπηζεο αγσγψλ ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία
νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκεημε. πνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ,ησλ σο άλσ
εξγαζηψλ ρσξίο δηθαίσκα φκσο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δηαθφξσλ άιισλ
δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ εκθαληζηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο απηέο.
3.13 Ζκεξνιφγην ηνπ έξγνπ
Ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 146 ηνπ Λ 4412/2016. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί εηδηθφ βηβιηνδεηεκέλν δηπιφηππν εκεξνιφγην, ην νπνίν βξίζθεηαη
ζην εξγνηάμην θαη ζπληάζζεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Πην εκεξνιφγην απηφ αλαγξάθνληαη
ε εκεξνκελία, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο ψζηε θάζε
ζηηγκή λα κπνξεί λα γίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ
εθηειεζζεί, ηα ηπρφλ ζπκβάληα θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ έρεη πάξεη ν αλάδνρνο. Δπίζεο ππνρξενχηαη ην
έλα απφ ηα δχν θχιια ηνπ εκεξνινγίνπ λα ην παξαδίδεη θάζε επηά εκεξψλ ζηνλ επηβιέπνληα ν νπνίνο θαη
ην ηνπνζεηεί ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηεο εξγνιαβίαο.
Πην εκεξνιφγην ν επηβιέπσλ κπνξεί λα θαηαρσξήζεη θάζε εληνιή ή παξαηήξεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
3.14 Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο
Ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ
αληάιιαγκα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
Νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο, λα έρνπλ ζπλεθηηκήζεη κε
επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο
Ξξνζθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη:

-

γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγνπλ
απφ ην εμσηεξηθφ.
γηα ηπρφλ απαηηνχκελεο εγθξίζεηο πεξαηηέξσ κειεηψλ θηι. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη
δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεο αδεηψλ.

3.15 Απξφβιεπηεο θπζηθέο ζπλζήθεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα δχν πξνεγνχκελα άξζξα 3.12 θαη 3.14 ηεο παξνχζαο.
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3.16 Ξξνζβάζεηο θαη άιιεο ππνδνκέο
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα γηα
πξνζσξηλέο ή/θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα εθηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο, θαη θάζε θχζεο
ππνδνκέο είηε ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο απηψλ, είηε λα κηζζψζεη ή/θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο ππφςε
ππνδνκέο, εθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Νπνηεζδήπνηε
δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, αγνξέο, ελνηθηάζεηο, πιηθά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ
απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλνηγκέλεο ζηηο
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
3.17 Απνθπγή φριεζεο
Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη
αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' απηέο.
Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο,
φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη, νη ρψξνη απφζεζεο, νη
δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι.
3.18 Κεηαθνξά εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα δχν πξνεγνχκελα άξζξα 3.16 θαη 3.17 ηεο παξνχζαο.
3.19 Δμνπιηζκφο Αλαδφρνπ
Ν Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. πνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, αλπςσηηθά θαη άιια κεραληθά κέζα,
εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ θαη ηελ
απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
ηε ζχκβαζε.
Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο, δελ θξηζνχλ θαηάιιεια ή επαξθή ηα
κεραληθά θαη ινηπά κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε ησλ
εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15κεξε πξνζεζκία απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο γξαπηήο
εληνιήο ηεο πεξεζίαο, λα αληηθαηαζηήζεη ή εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ, ζχκθσλα
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο.
Πε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν απφ ηελ πεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έζησ θαη αλ ε πεξεζία έθαλε ή φρη ρξήζε
ηνπ παξφληνο Άξζξνπ.
Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην θαη εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο
πξνθχπηεη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νξίδεηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ πεξεζία πξηλ
απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζην έξγν γηα έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο.
Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί πξνεγνχκελα ζηελ πεξεζία ηνπο ηχπνπο
ησλ κεραλεκάησλ κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ ζε πηζαλή
αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο.
Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εμνπιίζεη πιήξσο φιεο
ηηο πξνβιεπφκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή/θαη νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο επεηδή ε δαπάλε ηνπο
πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηα θνλδχιηα ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
3.20 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Γηα ηελ προζηαζία ηοσ περηβάιιοληος έτοσλ ηζτύ ζηελ παρούζα εργοιαβία:
1. Ζ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πδάησλ, ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη άιισλ
απνβιήησλ, ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηνλ ζφξπβν θιπ.
2. Άιιεο πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο θαη φξνη πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνδά έξγα ηνπ θπξίσο έξγνπ, φπνπ σο
ζπλνδά έξγα λννχληαη: Γαλεηνζάιακνη, ιαηνκεία αδξαλψλ θαη άιισλ πιηθψλ, κφληκνη ή πξνζσξηλνί ρψξνη
απφζεζεο πιενλαδφλησλ πιηθψλ, εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο ή
αζθαιηνκίγκαηνο,
ζπγθέληξσζεο
νξπθηειαίσλ,
ζπαζηεξνηξηβεία,
εγθαηαζηάζεηο
θνζθίληζεο,
εγθαηαζηάζεηο θνθθνκεηξηθνχ δηαρσξηζκνχ, θ.ιπ.
3. Ρα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Πηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη, αλνηγκέλα, φιεο νη δαπάλεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ θαη αθνξνχλ
ζηνλ Αλάδνρν.

19

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα
πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη:
α. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο,
β. Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο,
γ. Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο,
δ. Ιήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θακηά παξέκβαζε ζην ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ,
εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε δψλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη απζηεξά λα
θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ.
Δηδηθφηεξα, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ
πξαζίλνπ. Γηα ηελ θαηαζηξνθή δαζηθψλ πεξηνρψλ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε
άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Κεηά ην πέξαο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε.
Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα. Αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, απηά ζα
γίλνπλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο πεξεζίαο θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πεξεζίαο θαη ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απνθαζηζηψληαο πιήξσο ην πεξηβάιινλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε
λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ.
Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ειαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. Όπνπ απηφ
είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο
θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θ.ιπ.).
Όζνλ αθνξά ηα πεξηζζεχκαηα ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφξξηςεο
ησλ ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί ή ζα θαζνξηζζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ
απφξξηςε ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζε πξνο αλάπιαζε ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ γη' απηφ ην ζθνπφ απφ ηελ πεξεζία.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαη
ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιάβσλ ή κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ.
Πρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, ε πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ή / θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην κηθηφ
ή / θαη θαζαξφ θνξηίν ησλ νρεκάησλ, ζηηο δηαδξνκέο απηψλ θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη
παξαπάλσ.
Νη εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αλαθέξνληαη ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο
Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ
3.21 Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο
Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ ζε αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο ,
ρψξνπο απφζεζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ 4412/2016 θαη ηνπ Λ. 1428/84 «Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ
αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ 2115/93 «Ρξνπνπνίεζε,
αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ 1428/84» θαη φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε
κεηαγελέζηεξε ζρεηηθή δηάηαμε ).
Ξξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο
ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή απνδεηθλχνληαη
αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα εγθξίλεη ε πεξεζία.
Πεκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά
αλεγκέλν ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γη‟ απηφ γίλεηαη
επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ απφ φινπο ηνπο
δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ
πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη
κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ρψξνπο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία κε
ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.
3.22 Θαζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο δηθέο ηνπ θαη πξηλ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε ελφο ηκήκαηνο
ηνπ έξγνπ ή νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε γχξσ
απφ ην έξγν(απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα πιηθά θ.ι.π.) θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθφ έξγν ην νπνίν ήζειε
απνδεηρζεί άρξεζην ε επηδήκην απφ ηελ πεξεζία.
Δπίζεο λα ηζνπεδψζεη ην έδαθνο, φπνπ ήηαλ εγθαηαζηεκέλα, λα παξαδψζεη δε ηειηθά θαζαξέο
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην.
Γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε απαηηνχκελν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο.
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Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, θαη φηαλ εθιείςνπλ νη ιφγνη κεηά απφ ππφδεημε ηεο
πεξεζίαο, ζηελ άξζε θάζε θαηαζθεπήο πξνζηαηεπηηθήο, πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί πξνο απνθπγή
δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θ.ι.π. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέληξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο,
θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη πάζεο θχζεσο έξγα σο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ.
Δάλ ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο δελ
πξνβεί ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο
εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή
ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πέξα
απφ ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ή ηκήκαηνο απηνχ εμαηηίαο απηνχ ηνπ
ιφγνπ.
3.23 Σξφλνο Δγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο Ππληήξεζεο ησλ Έξγσλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159, 171 θαη 172 ηνπ Λ 4412/2016.
Ν ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε
ζπληήξεζε ηνπ θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη ζε 15 κήλεο
Θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί
ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο.
3.24 Κεηξψν έξγνπ
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία, καδί κε ηελ Ρειηθή Δπηκέηξεζε θαη
ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν είλαη πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη θαηά ζπλέπεηα γηα
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 170 ηνπ Λ 4412/2016.
Απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κεηξψν ηνπ έξγνπ απνηεινχλ ηα εμήο:
i. Πεηξά έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ.
ii. Ξίλαθα απνγξαθήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πεξηέρεη ηηο επί κέξνπο εξγαζίεο θαηά δηαθξηηή
επηθάλεηα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θηι., πνπ ζπγθξνηνχλ ην νινθιεξσκέλν έξγν.
iii. Πεηξά εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αλάινγεο
θιίκαθαο, θαηά δηαθξηηή επηθάλεηα εξγαζηψλ, ησλ ηειηθψλ επηκεηξεηηθψλ δηαγξακκάησλ.
iv. Δθζέζεηο δνθηκψλ θιπ ζηνηρείσλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5.4 ηεο παξνχζαο (Γνθηκέο)
v. Ξεξηγξαθηθή έθζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
vi. Ζκεξνιφγην έξγνπ.
vii. Ξξαθηηθά ζπζθέςεσλ ξπζκνχ πξνφδνπ ηνπ έξγνπ
Ρν Κεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ππνβιεζεί ζε Ρξία (3) πιήξε αληίγξαθα.
Ζ κε ππνβνιή ηνπ Κεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ θαη
επηπιένλ ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζε ηνπ Κεηξψνπ απφ ηελ πεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Αλαδφρνπ.
Νη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά αλεγκέλν ηξφπν ζηελ
ηηκή κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ρν Κεηξψν ζα ππνβιεζεί ζε ςεθηαθή θαη ζε έληππε κνξθή.
3.25 Δπξήκαηα αξραηνινγηθνχ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο
Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εκθαληζζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζηακαηήζεη ακέζσο ηηο εξγαζίεο θαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία.
4.

ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ

4.1 Ξξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ
Ζ πξφζιεςε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ(ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ) θαη νη φξνη
εξγαζίαο ηνπο δηέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
4.2 Ξξνζσπηθφ Αλαδφρνπ
Πχκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ 4 ηνπ Λ 4412/2016 φπσο ηζρχεη ην βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα
ππνβάιεη νξηζηηθφ νξγαλφγξακκα εξγνηαμηαθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο
πεξεζίαο γηα έιεγρν θαη απνδνρή σο πξνο ηελ ειάρηζηε θάιπςε ησλ ππεχζπλσλ ζέζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ..
Πχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ 8 φπσο ηνπ Λ 4412/2016 φπσο ηζρχεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί
πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν ή ηελ
ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ.
Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ
απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε
απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ πεξεζία.
4.3 Θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ Αλαδφρνπ
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία κεληαία θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
απαζρνιεί ζην έξγν (εηδηθφηεηα, πιήζνο αλά εηδηθφηεηα, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα) θαζψο θαη ηνπ
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (είδνο, δπλακηθφηεηα, πιήζνο, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα).
Νη ππφςε
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θαηαζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη κεληαία, ζε κνξθή πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ πεξεζία, κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ έξγσλ.
4.4 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά
Ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα πξνιεθζεί
νπνηαδήπνηε αηαζζαιία, παξαλνκία, βίαηε δηαηάξαμε ηάμεο ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν αλάξκνζηε
ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε νκαιψλ ζπλζεθψλ θαη πξνζηαζίαο
πξνζψπσλ θαη πεξηνπζηψλ ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ή γχξσ απφ απηνχο.
5.

ΔΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ

5.1 Ρξφπνο εθηέιεζεο
Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο κε
δηθή ηνπ δαπάλε γηα ηελ επηινγή θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαηηθψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ηε
κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο πεγέο πξνκεζείαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη
εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα
ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, πνπ ζα
εγθξηζνχλ απφ ηελ πεξεζία.
Πε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, νη
εξγαζίεο ή ηκήκα ηνπο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο, ειαηησκαηηθά, αηειή ή αθαηάιιεια ή δελ πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, ηφηε
εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ4412/2016.
Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία εθπξφζσπσλ ηεο
πεξεζίαο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, γηα λα απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, εθεί φπνπ
δηαπηζηψζεθαλ, κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο, εθηφο αλ απηέο
νθείινληαη ζε γξαπηέο εληνιέο ή νδεγίεο ηεο πεξεζίαο.
Ν Αλάδνρνο ζα έρεη φιε ηελ επζχλε γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ
απνβνχλ ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απνδεηρζεί φηη ηα έξγα δελ είλαη θαθφηερλα.
5.2 Δπηζεψξεζε
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 136,137 θαη 138 ηνπ Λ 4412/2016.
Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε θαη έιεγρν ήζειε θξίλεη
αλαγθαίν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα πιηθά, ηηο
κεζφδνπο εξγαζίαο, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο θηι. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί
κε αθξίβεηα θαη πιήξε ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, φια γεληθά ηα ινγηζηηθά βηβιία,
ζηνηρεία θαη κεηξψα πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα
επηδφκαηα, ηηο αζθαιηζηηθέο θαη άιιεο εηζθνξέο θηι., ηηο απνγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ,
ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην εξγνηάμην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη γεληθά
φια ηα βηβιία, δειηία θαη θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο
αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ήζειε δεηήζεη ε πεξεζία. Ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ζηελ πεξεζία, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, αληίγξαθα απφ ηηο εθζέζεηο
θαηαζηάζεηο θηι., πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.
5.3 Έιεγρνη
Θαζφζνλ ην έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη
ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηα νξηζκέλα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο Διιάδνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ
ηελ ΔΔ.
5.4 Γνθηκέο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 159 ηνπ Λ4412/2016
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή,
ζπκβαηηθφ ή άιιν ηεχρνο ή πιεξνθνξία, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην θαηάιιειν
εξγαηνηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο γηα ηελ
απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κηαο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δνθηκψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ πεξεζία, λα παξαδίδεη ηηο εθζέζεηο ησλ δνθηκψλ, κε ηηο
θαηαγξαθέο ησλ κεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ εξγαζηεξηαθή ή άιιε επεμεξγαζία θαη
ην ζχκθσλν ή φρη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ΡΠ.
5.5 Απφξξηςε
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Λ 4412/2016
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5.6 Δπαλνξζσηηθέο εξγαζίεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Λ 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζην άξζξν 159 ηνπ Λ
4412/2016.
6.

ΔΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ-ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

6.1 Έλαξμε εξγαζηψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Λ 4412/2016
6.2 Ξξνζεζκία Ξεξάησζεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Λ 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.78 ηνπ
Λ 4313/2014 πεξί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
6.3 Ππλνιηθή πξνζεζκία
Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία ζε 6 κήλες απφ ηελ εκέξα πνπ ζα
ππνγξαθεί ε ζχκβαζε.
Πε απηή ηελ πξνζεζκία δελ πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη ζε
δεθαπέληε (15) κήλες (Άξζξν 3.23 ηεο παξνχζαο).
6.4 Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Λ 4412/2016.
Ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (άξζξν 147 παξάγξαθνο 1
ηνπ Λ. 4412/2016)
6.5 Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Λ 4412/2016.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ πεξεζία γηα έγθξηζε ην
"Σξνλνδηάγξακκα Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ" ζε πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 15 εκέξεο
θαη λα ππεξβαίλεη ηηο 30 απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 145 παξ 1 ηνπ Λ 4412/2016)
Ρν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ . Αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο
πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Ππληάζζεηαη 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.
6.6 Ξαξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Λ 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.78 ηνπ
Λ 4313/2014 πεξί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη ηα άξζξα 153, 157 θαη 160 ηνπ Λ
4412/2016
6.7 Θαζπζηεξήζεηο κε ππαηηηφηεηα ησλ Αξρψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 136 θαη 137 ηνπ Λ 4412/2016.
Δθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο:
α. Ν Αλάδνρνο αθνινχζεζε επηκειψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο
Γεκφζηεο Αξρέο ηεο ρψξαο θαη
β. νη ππφςε Αξρέο θαζπζηεξνχλ ή άιισο παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη
γ. ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη κε πξνβιέςηκε ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε,
Δθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε
ή παξαθψιπζε είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο αηηία γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 6.6 (Ξαξάηαζε Ξξνζεζκίαο πεξάησζεο) ηεο παξνχζαο.
6.8 Οπζκφο πξνφδνπ εξγαζηψλ
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φπνηε θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ αλάδνρν ή ηελ ππεξεζία,
ζα ζπγθαιείηαη ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα θαηαγξαθή
πξνβιεκάησλ, έιεγρν πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη ηκεκαηηθέο ή άιιεο
ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Θαηά ηε ζχζθεςε απηή ζα θξαηνχληαη επίζεκα πξαθηηθά, ηα νπνία ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κεηξψν ηνπ έξγνπ.
Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ
ππνιείπεηαη ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ην άξζξν 6.5 (Σξνλνδηάγξακκα

23

Θαηαζθεπήο) ηεο παξνχζαο, θαη εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε αηηία πνπ ζα αληηκεησπηζηεί θαηά ηα νξηδφκελα
ζην Άξζξν 6.6 (Ξαξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο) ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε εληνιή ηεο
πεξεζίαο λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ζπλνδεπφκελν απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ
νπνία ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ
επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Δθηφο εάλ νξίζεη δηαθνξεηηθά ε πεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο ππφςε πξνηεηλφκελεο
κεζφδνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνυπνζέηνπλ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ή ηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ ή άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε.
6.9 Ξνηληθέο ξήηξεο
Ηζρχνπλ γεληθά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Λ 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
αξζ. 79 ηνπ Λ 4313/2014 (ΦΔΦ 261 Α) φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
6.9.1 Ξνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο, πνηληθή ξήηξα ίζε κε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο
αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άξζξν 6.3 (Ππλνιηθή πξνζεζκία) ηεο παξνχζαο.
Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο, κέρξη αθφκα δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ άξζξν 6.3 (Ππλνιηθή πξνζεζκία) ηεο παξνχζαο, πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα
ππέξβαζεο ίζε κε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ.
Νη 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.Ξ.Α.
6.9.2 Ξνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ
Ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (άξζξν 147 παξάγξαθνο 1
ηνπ Λ. 4412/2016)
6.9.3 Δπηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ
Νη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ
ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Κε ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ηηο
ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ
εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο.
Νη πνηληθέο ξήηξεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ
πξνβιέπνληαη γηα παξαιείςεηο ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ
ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
6.10 Γηαθνπή εξγαζηψλ – Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο – Έθπησζε αλαδφρνπ – Απνδεκίσζε αλαδφρνπ ιφγσ
δηάιπζεο ζχκβαζεο
Ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 160 έσο 163 ηνπ Λ 4412/2016.
7.

ΠΔΡΑΣΧΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΗ

7.1 Δπηκέηξεζε θαη Ξηζηνπνίεζε
Νη επηκεηξήζεηο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 θαη 152 ηνπ Λ 4412/2016
Νη επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ην αξγφηεξν είθνζη
(20) εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο εθηειέζεσο ηνπο κελφο.
Γχν κήλεο (2) ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα ππνβάιεη ζηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή»
επηκέηξεζε .
Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε επηβάιιεηαη ζε
βάξνο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ρηιηνζηψλ επί
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε .
7.2 Ρξνπνπνίεζε θαη Ξξνζαξκνγέο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ Λ 4412/2016
7.3 Ξεξηερφκελα θνλδπιίνπ Απξφβιεπησλ Γαπαλψλ Ξξνυπνινγηζκνχ
Πην θνλδχιην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ εθ ηνπ θνλδπιίνπ
ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία.
Γελ πεξηιακβάλνληαη θαη δελ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ δαπάλεο γηα εξγαζίεο κεηαηφπηζεο δηθηχσλ
Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο, αξραηνινγηθέο έξεπλεο, δαπάλε απαιινηξηψζεσλ, κειέηεο θιπ
7.4 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 154 ηνπ Λ 4412/2016
7.5 Αλαζεψξεζε ηηκψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 153 ηνπ Λ 4412/2016 .
7.6 Δπί έιαζζνλ δαπάλεο
Γχλαηαη λα γίλεη ρξήζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Λ 4412/2
8.

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΔ

8.1 Ππκβαηηθφ ηίκεκα
8.1.1 Ξεξηερφκελα ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν
Νη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο πνπ ηζρχνπλ, αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Νη ηηκέο απηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην θαηά λφκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ
θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη
έληερλε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, άκεζεο ή έκκεζεο θαη, κε
ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί αλαζεψξεζεο ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ
Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Θάζε ηηκή κνλάδαο ή/θαη θαη‟ απνθνπή ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο
επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θηι. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο
κνλάδαο πνπ ηπρφλ ζα εθαξκνζζνχλ. Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη
δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ
έξγνπ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (ΦΘΔ) φπνπ ηζρχεη, ηα ηέιε
ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ, θαη γεληθφηεξα φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο, θηι., πνπ ζα ηζρχνπλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Πηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ
2166/93 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην αξζ. 8 παξ. 2 ηνπ Λ. 2342/1995 γηα θξάηεζε 6%ν ζηνλ εηδηθφ
ινγαξηαζκφ «Γηθαηψκαηα Γεσηερληθψλ» φπσο κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 23 παξ. 1 Λ
3470/2006 (ΦΔΘ Α΄132/2006) θαη ηζρχεη γηα ηα δαζνηερληθά έξγα θαζψο θαη ε θξάηεζεο χςνπο 0,10%
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην αξζ. 4 ηνπ Λ 4013/11 (ΦΔΘ
204 Α‟) , σο ηζρχεη ζήκεξα.
8.1.2 Ρηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν, φπσο ζα κειεηεζεί θαηά είδνο θαη πνζφηεηεο
απφ ηελ πεξεζία. Πηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 156 ηνπ Λ 4412/2016.
Γηα ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζζνχλ ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, ηα εληαία ηηκνιφγηα Έξγσλ
Νδνπνηίαο, δξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Νηθνδνκηθψλ, Ξξαζίλνπ, θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ
Νδνπνηίαο, δξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηε ΓΛΠγ/νηθ.35577/ΦΛ/466(ΦΔΘ 1746 B/2017)
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, νη αλαιχζεηο ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηα
πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα.
8.2 Ξξνθαηαβνιή
Ηζρχεη ην άξζξν 150 ηνπ Λ 4412/2016. Ξξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν
χςνπο κέρξη 15 %.
Πηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ
αλάδνρν ηζφπνζε κε ηελ πξνθαηαβνιή. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία αλάζεζεο έξγσλ, κειεηψλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Πηηο
πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο, απηή
ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ
απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
8.3

Ινγαξηαζκνί-Ξηζηνπνηήζεηο
Πε φ,ηη αθνξά ηνπ ινγαξηαζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη
ζην άξζξν 152 ηνπ Λ 4412/2016
Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
βάζεη πηζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. Ζ πηζηνπνίεζε ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ
ζπλνπηηθή επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί.
Πηελ επηκέηξεζε θαηαρσξνχληαη, αλαθεθαιαησηηθά απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, νη πνζφηεηεο γηα θάζε
είδνπο εξγαζίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζπκβαηηθφ εκεξνιφγην.
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Νη ηηκέο κνλάδαο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαβάιιεηαη ε δαπάλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ είλαη απηέο πνπ
επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δεκνπξαζία θαη ππάγνληαη σο πξνο ηελ αλαζεψξεζή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
153 ηνπ Λ 4412/2016 .
8.4 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ-έθδνζε ινγαξηαζκνχ /πηζηνπνίεζε ελδηάκεζεο πιεξσκήο- πηζηνπνίεζε ηειηθήο
πιεξσκήο
Νη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Λ 4412/2016. Πην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά θαηά ην Άξζξν 152 ηνπ Λ 4412/2016.
Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θηι. (θαηά ηνπ φξνπο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ), απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ.
Θάζε ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ πεξεζία ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλνηγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
8.5 Σξνλνδηάγξακκα ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ
Νη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη
ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα.
8.6 Δμνπιηζκφο θαη πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Λ 4412/2016.
8.7 Ξιεξσκέο-Φφξνη-Ρέιε-Θξαηήζεηο
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ 4412/2016. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ
ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EΟΩ.
Ρν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο
χςνπο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην αξζ. 4 ηνπ Λ
4013/11 (ΦΔΘ 204 Α‟) , σο ηζρχεη ζήκεξα.
Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαξηήησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηζθνξέο ή άιιεο λφκηκεο
θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ. Ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ
εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ θάζε θχζεσο πιηθψλ θαη εθνδίσλ. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ππέξ
Η.Θ.Α εηζθνξψλ ηνπ σο θαη ησλ εηζθνξψλ ηνπ ζε δηάθνξα άιια αζθαιηζηηθά Ρακεία.
Ρνλ αλάδνρν βαξχλεη ε δαπάλε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο.
8.8 Θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 137 θαη άξζξν 152 ηνπ Λ 4412/2016.
8.9 Ξιεξσκή θξαηήζεσλ/επηζηξνθή εγγπήζεσλ
Ξξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ, ζα πξνζθνκίδνληαη
απφ ηνλ Αλάδνρν, πέξα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο
ηεο Διιάδνο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ην
πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη σο θξάηεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 2166/1993 (ΦΔΘ Α‟
137/1993) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην αξζ. 8 παξ. 2 ηνπ Λ. 2342/1995 γηα θξάηεζε 6%ν ζηνλ εηδηθφ
ινγαξηαζκφ «Γηθαηψκαηα Γεσηερληθψλ» φπσο κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 23, παξ. 1 ηνπ Λ
3470/2006 (ΦΔΘ Α΄132/2006) θαη ηζρχεη γηα ηα δαζνηερληθά έξγα.”
Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ 4412/2016.
8.10 Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Λ 4412/2016.
8.11 Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 θαη 173 ηνπ Λ 4412/2016.
8.12 Ιήμε επζχλεο εξγνδφηε
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Λ 4412/2016
8.13 Γηαθνπή εξγαζηψλ- Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 161 ηνπ Λ 4412/2016.
8.14 Απνδεκίσζε αλαδφρνπ ιφγσ δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 163 ηνπ Λ 4412/2016
8.15 Γηθαίσκα ηνπ Θχξηνπ ηνπ Έξγνπ γηα δηάιπζε ηεο Πχκβαζεο
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 161 ηνπ Λ 4412/2016.
9.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
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9.1 Γηνηθεηηθή παξαιαβή πξνο ρξήζε
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 169 ηνπ Λ 4412/2016.
9.2 Ξξνζσξηλή θαη Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ
Ξξαγκαηνπνηνχληαη
απφ ηξηκειή επηηξνπή
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή , αθνχ
πξνεγνπκέλσο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ηεο
ηειηθήο επηκέηξεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο, απφ ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηά ηεο θαη απφ ηνλ αλάδνρν
πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ην άξζξν 170 θαη172 ηνπ Λ 4412/2016.
10. ΑΝΑΛΗΦΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ
10.1 Δγγπήζεηο
Γηα ηηο απαηηήζεηο παξνρήο εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 3.5
(Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θιπ), 8.2 (Ξξνθαηαβνιή), 8.4 (Αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ θιπ) ηεο παξνχζαο.
10.2 Δπζχλε Αλαδφρνπ
Πχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4412/2016, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο. Ν θάζε
θχζεο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ πεξεζία δελ απαιιάζζεη κε θαλέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηε
ζρεηηθή επζχλε.
Όκνηα, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
Νη απαηηήζεηο αζθάιηζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη
ηξίησλ νξίδνληαη ζην άξζξν 11.1 (Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ) ηεο παξνχζαο.
Δθφζνλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο πεξεζίαο θαη ηα
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ
έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ θαηά ην άξζξν 2.2 (Άδεηεο θαη εγθξίζεηο) ηεο παξνχζαο θαη ζηηο
θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο ρξήζεηο πιηθψλ, ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ νδψλ,
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ησλ έξγσλ.
Πρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ην άξζξν 157 ηνπ Λ 4412/2016. Νπνηεζδήπνηε 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 είηε ππαηηηφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ είηε
ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ΄ εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην.
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ
ηεχρνο (άξζξν 1.6 Ξξνδηαγξαθέο θαη Θαλνληζκνί) θαη ζηελ ΡΠ αιιά θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ
πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ έξγσλ. Νπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο, (εξγνηάμηα, δαλεηνζάιακνη, ιαηνκεία θηι.) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή
δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ αλσηέξαο βίαο φπσο νξίδεηαη
ζηελ παξνχζα πνπ δελ έρεη θαιπθζεί απφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο
δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ θαη
νθείινληαη ζε ακέιεηα ε ππαηηηφηεηά ηνπ.
Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο εξγαιείνπ θηι.
πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα
πξνβιεπφκελα κέηξα. Πε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θηι.,
πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα
απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θηι., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα
νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε ή θαη λα εγείξεη αμίσζε επέθηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ, πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Έξγσλ, φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο
πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα
θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΡΠ.
Κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα.
10.3 Δπζχλε ΘηΔ
Ζ επζχλε ηνπ ΘηΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1.5
(Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο) θαη ζην άξζξν 2.2 (Άδεηεο θαη εγθξίζεηο) ηεο παξνχζαο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε θαη θαηά ην βαζκφ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ελδερφκελα αζθαιηζηήξηα
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ζπκβφιαηα, ν ΘηΔ αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηά
ηνπ θαη απφ ηηο αηηίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 12.1(Νξηζκφο αλσηέξαο βίαο) ηεο παξνχζαο.
10.4 Ππλέπεηεο επζπλψλ ηνπ ΘηΔ
Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ή ηα εθηειεζζέληα απφ απηφλ έξγα ππνζηνχλ
δεκηέο, πξνθαινχκελεο απφ επζχλε πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΘηΔ θαηά ην Άξζξν 10.3 (Δπζχλε ηνπ ΘηΔ) ηεο
παξνχζαο, ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνχην ηελ πεξεζία θαη ζα δηθαηνχηαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο
ή/θαη πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζην βαζκφ πνπ απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ
ηπρφλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα , θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.
11.ΑΦΑΛΙΗ
11.1 Αζθάιηζε Ξξνζσπηθνχ
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ,
εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΗΘΑ δηαηάμεηο.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, εκεδαπφ θαη
αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Θξάηνο
θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο πεξί ΗΘΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ
Αλαδφρνπ.
Ν ΘηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ δχν παξαπάλσ παξαγξάθσλ θαη ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΘηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφςε
ειέγρσλ.
Νη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηεο
πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο.
11.2 Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ & αζηηθήο επζχλεο
Ηζρχεη ην άξζξν 144 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ λα αζθαιίζεη ην έξγν, θαηά
παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία.
12. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
12.1 Νξηζκφο ηεο αλσηέξαο βίαο
Ωο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ
απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ:
1) πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα,
2) αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο
ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο,
3) βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη
ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ,
4) αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή
κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ
Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ,
5) άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη:
i. πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη
ii. πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, θαη
iii. πνπ δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ επέιεπζή ηνπο κε
ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
12.2 Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία
Δθφζνλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξεκπνδίδεηαη ή πξνβιέπεηαη λα παξεκπνδηζηεί ζηελ
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, ηφηε ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην
άιιν κέξνο γηα ην γεγνλφο ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ ππφςε αλσηέξα βία θαη ζα θαζνξίζεη
ιεπηνκεξψο ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο παξεκπνδίδεηαη ή ζα παξεκπνδηζηεί λα εθπιεξψζεη. Ζ εηδνπνίεζε
ζα θαηαηεζεί εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ην θαηαζέηνλ ζηγφκελν
κέξνο έιαβε γλψζε ή ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο πεξίζηαζεο πνπ απνηειεί θαηά
ηελ άπνςή ηνπ αλσηέξα βία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί
νξηζηηθά, ε αλσηέξσ πξνζεζκία νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο.
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Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επίθιεζε αλσηέξαο βίαο δελ ζα ηζρχζεη γηα
ππνρξεψζεηο νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηινκέλσλ πξνο
ζην άιιν κέξνο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε.
12.3 Θαζήθνλ γηα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα θαηαβάιινπλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα επέιζνπλ σο απνηέιεζκα αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.
Ρν θεξφκελν σο ζηγφκελν κέξνο, φηαλ αξζνχλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο πνπ ην αθνξνχλ,
ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο.
12.4 Ππλέπεηεο αλσηέξαο βίαο
Όηαλ ν Αλάδνρνο θέξεηαη λα είλαη ην ζηγφκελν κέξνο πνπ παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ απφ αλσηέξα βία, γηα ηελ νπνία ππεβιήζε ε έγγξαθε εηδνπνίεζε θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 12.2 (Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία) ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ
157 ηνπ Λ 4412/2016.
12.5 Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη πεξγνιάβν
Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππεξγνιάβνο, αθφκα θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ πεξεζία, δηθαηνχηαη, ζηα
πιαίζηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ ή ηπρφλ άιιεο ζπκθσλίαο, εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο
πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε φξνπο πξφζζεηνπο, επξχηεξνπο ή επλντθφηεξνπο απφ εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζην
παξφλ άξζξν 12.1 (Νξηζκφο ηεο αλσηέξαο βίαο), ε ππφςε ππνρξέσζε εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο δελ
αλαγλσξίδεηαη σο ηζρπξή απφ ηνλ ΘηΔ θαη ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο πιήξνπο
εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ ΘηΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.
12.6 Ξξναηξεηηθή ιχζε, πιεξσκή θαη απνδέζκεπζε
Δθφζνλ ε εθηέιεζε φισλ ζρεδφλ ησλ ππφ εμέιημε έξγσλ παξεκπνδίδεηαη επί κηα ζπλερή ρξνληθή
πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, εμ αηηίαο πεξηζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ έρνπλ
γλσζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 12.2 (Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία) ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8.13 (Γηαθνπή εξγαζηψλ- Γηάιπζε
ηεο ζχκβαζεο) ηεο παξνχζαο.
13.

ΑΞΙΧΔΙ, ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΗΙΑ

13.1 Αμηψζεηο Αλαδφρνπ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 174 ηνπ Λ 4412/2016.
13.2 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 175 ηνπ Λ 4412/2016.
13.3 Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξψλ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 176 ηνπ Λ 4412/2016.
ΠΔΡΑΜΑ 21-05-2020
Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ
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