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Άξζξν 1. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «πληεξήζεηο
θαη απνθαηαζηάζεηο δξόκσλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ », ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο εθαξκνγήο,
φπσο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ππεξεζία θαη ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ ηεο δεκνπξάηεζήο ηνπ.
1.2. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 6.134.866,42€ κε ηα
απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη (ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο) θαη ηνλ Φ.Π.Α.
1.1.

Άξζξν 2. Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία - πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο
2.1 Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (.Π.), πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ
απξφβιεπησλ δαπαλψλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο.
Άξζξν 3. εηξά ηζρύνο ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο – Φάθεινη ζρεδίσλ
3.1
Σα ηεχρε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο
αιιεινζπκπιεξψλνληαη, είλαη δε θαηά ζεηξά ηζρχνο ηνπο (ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ) ηα παξαθάησ: ( φπσο αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 5 ηεο
δηαθήξπμεο).
3.1.1

Σν ζπκθσλεηηθφ.

3.1.2

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε.

3.1.3

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.

3.1.4

Σν ηηκνιφγην Μειέηεο.

3.1.5

Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).

3.1.6

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπο, Σ..Τ.

3.1.7

Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).

3.1.8

Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.

3.1.9 Oη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη
νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε
πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.
3.1.10 Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016
3.2
Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν:
(1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα
(2) Οη Δπξσθψδηθεο.
(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ. θαη Τ.ΠΟ.ΜΔ.ΓΗ.
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ
ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ε ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο αληηξξήζεηο ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα
πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ απηήλ ηελ αηηία.
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχεη:

3.3












3.3.1 Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ
θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) », φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Σν Ν.3463/2006/η.Α'/114- “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”
Σνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄87/7.6.2010)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ( Άξζξν. 379 παξ. 11). Πεξί δεκνζηεχζεσλ ζηνλ
ηχπν.
Σνλ Ν.4155/2013 “Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο”.
Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α' 74/2014) άξζξν 1, πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο
επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ.
Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ Α’ 138/2011) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο
δηαηάμεηο».
Σν άξζξν 72, παξ. 1α πεξί εγγπήζεσλ ηνπ Ν.4412/2016.
- ηεο κε αξ. 117384/26-10-2017 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ( 3821 Β)
«Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)».

- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1781) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
- ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1924) «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ
1α ηνπ άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο
λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),


Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη



Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη



Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο



Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86) θαη ην άξζξν 27 ηνπ Ν.



3.4

2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’137/24-8-93)
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο
θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο,
Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ιπ.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά
παξαπάλσ.
Ηζρχνληεο Καλνληζκνί θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν
7 ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. Δπηπξφζζεηα εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ δηαηάμεηο
3.4.1

Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο

3.4.2

Ο Καλνληζκφο Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ

3.4.3

Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ.

3.4.4

Οη Καλνληζκνί Γηάζεζεο Λπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ

3.4.5

Οη Καλνληζκνί Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ

3.4.6

Οη Καλνληζκνί Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ

Σα Π.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ
Δξγαζηψλ» (ΦΔΚ 193/Α/26-8-1980 θαη 260/Α/16-9-1981 αληίζηνηρα).
3.4.7
O N. 1396/83 «Τπνρξεψζεηο κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο» θαη ην
Π.Γ. 225/1989 (ΦΔΚ 106Α’) Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα.
3.4.8
Σν Π.Γ. 305/96 “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
νδεγία 92/57/ΔΟΚ” θαη ηελ 130159/7-5-1997 εγθχθιην πεξί εθαξκνγήο ηνπ.
3.4.9
Ζ εγθχθιηνο Δ30/2000 (Αξηζκ. Πξση. Οηθ. Γ.Δ.Δ.Π.Π. 544/8-11-2000)
πεξί θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο 43/19-9-2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο
θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή
παξαιαβή θάζε Γεκνζίνπ Έξγνπ».
3.4.10
Ζ εγθχθιηνο Δ3/2003 θαη ε απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/27-11-2002
Απφθαζε Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΣΔΤΥΟ Β΄ ΦΔΚ 16/14-01-2003) πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ έξγσλ (.Α.Τ.
θαη Φ.Α.Τ.)
3.4.11
Ζ ρξήζε ησλ ΔΣΔΠ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ B
2221/30.07.2012 (αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/273Απφθαζε)
3.4.12
Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΔΔΠΠ Οηθ. 502/13-10-2000 πεξί εθαξκνγήο
Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ (Π.Π.Δ.) ζηα δεκφζηα έξγα θαη κειέηεο.
3.4.13
Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, Γαζηθήο
Τπεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε αγσγνχο πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαζψο θαη ηα δίθηπα
ΟΚΩ θαη ηα θξεάηηά ηνπο πνπ δηέξρνληαη απφ ηνπο ππφ επηζθεπή δξφκνπο ,θ.ιπ.
3.4.14
Οη Δπξσθψδηθεο ή αληίζηνηρνη θαλνληζκνί άιισλ ρσξψλ ζε ζέκαηα πνπ
δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο.

3.4.15
Σα αλαιπηηθά Σηκνιφγηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ (ΟΓΟΠΟΗΗΑ,
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα.
3.4.16

Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.

3.4.17
Οη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο.
3.4.18
Οη πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) Έξγσλ Οδνπνηΐαο, έθδνζεο
1966 θαη κεηά, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαζψο θαη ε Γ..Τ., (ΔγθχθιηνοΑ67/74)
3.4.19

Σν Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ 176 Α/25-10-94) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ».

3.4.20
Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212 Α/29-8-96), πεξί ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ
αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα.
3.4.21
Ν. 1396/83 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο
ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα» (ΦΔΚ1264/83).
Γηα θάζε δήηεκα, πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηα ζηνηρεία απηήο ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ:



νη δηαηάμεηοΝ.4412/16,
ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη
εηδηθφηεξα ε λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο.

Άξζξν 4. Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαη όξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
4.1

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν
αλάδνρνο:

4.1.1 Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ δηακφξθσζε ηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, θαη έρεη ιάβεη πιήξε
γλψζε ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ησλ νδψλ πνπ ζα
αλαθαηαζθεπαζηνχλ ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πεγέο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, ηε
κεηαθνξά ηνπο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηε ζπγθέληξσζε,
απφζεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ, ηηο κεηαθνξηθέο
δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξνζπέιαζε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ.
4.1.2 Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή, φια ηα ζηνηρεία ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
4.1.3 Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
παξαπάλσ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη
απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη
θάζε πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά.
4.1.4
Λφγσ ηεο θχζεσο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ
επηζθεθζεί έγθαηξα ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη λα έρνπλ απνθηήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα
απνηππσζεί κε απφιπηε αθξίβεηα ε θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ θαη θάζε ιεπηνκέξεηα
θαηαζθεπήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ηειηθψο παξαδνηέν αληηθείκελν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν

έληερλα θαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.
Πξηλ ηελ πινπνίεζε θάζε εξγαζίαο ή ηελ παξαγγειία εμνπιηζκνχ απαηηείηαη λα γίλεηαη επί
ηφπνπ ιήςε κέηξσλ θαη αλαγθαίσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία.
Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί επίζεο ζηελ ιήςε θαη δηαηήξεζε ησλ κέηξσλ
αζθαιείαο – πξνζηαηεπηηθψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ θαηαζθεπψλ.
Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνηξνπή ησλ θαζηδήζεσλ, ζηα κέηξα αζθαιείαο
θαη ηελ ξχζκηζε ή απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζε (ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο, ) ζηηο εθάζηνηε νδνχο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο θαη ζηελ πξνζηαζία
ησλ πθηζηακέλσλ δηθηχσλ ΩΚΟ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθαιηνζηξψζεσλ.
ε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηψλ ή θζνξψλ, ε απνθαηάζηαζε βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 5. ύκβαζε έξγνπ
5.1
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε απφ ηνλ Φνξέα
Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ
εηαηξείαο. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαη ηα ηεχρε κε ηα
νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία.
5.2
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζηα Γξαθεία
ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016.
5.3
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην (άξζξν 105 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016).
5.4
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα
ηνπ θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο
ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη
ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα
απνηειέζκαηά ηεο. Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη εγγξάθσο
αληίθιεην, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη
απνδεθηφο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ
δήισζε θαη ηνπ νξηδφκελνπ σο αληηθιήηνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ.
Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη δπλαηή κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ
δηαδηθαζίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ λένπ αληηθιήηνπ απφ ηε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη
ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν αληίθιεην.
5.5
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ
δηαγσληζκφ, επαλαυπνινγίδεηαη ην ηειηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ηα απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε (θαη ηα Γ.Δ. &
Ο.Δ. ζηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο) θαη ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.).

Άξζξν 6. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
6.1
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηεη έλεθα ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη
εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο
εληνιέο πιεξσκήο. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% (άξζξν 72 παξ. 1Β ηνπ
Ν.4412/16) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ειεγρζείζα
πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, πνπ ελδερνκέλσο
πεξηιεθζνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε πξνζσξηλά κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο.
6.2
Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία (άξζξν 140 ηνπ Ν.4412/16
πνπ
αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο κειψλ αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο) νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
εθδίδνληαη ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. Γηα ηελ επζχλε ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά ηνπ άξζξνπ 140
ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 7. Πξνζεζκίεο
7.1
Γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία 18 ζπλνιηθά
εκεξνινγηαθψλ κελψλ.
Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν γηα ιφγνπο επζχλεο
ηνπ εξγνδφηε. Γεληθά αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απαηηεζεί παξάηαζε, απηή ρνξεγείηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016.
Οη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζεσξνχληαη ιφγνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη
παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ, κφλν θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο
ππεξεζίαο.
7.2
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία κε
απφιπηε αθξίβεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη ηε δπλαηφηεηα
εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα, αλ ε θαλνληθή βάξδηα δελ επαξθέζεη, κε ή ρσξίο ππεξσξίεο
θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγηψλ θαη ενξηψλ. Ζ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε
ηνπ αλαδφρνπ απφ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ζα βαξχλεη ηνλ ίδην θαη δελ
αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα γηα θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ , ζα
εθδνζνχλ κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ Τπεξεζία, αλ ρξεηαζζεί, ζα ζπλεγνξήζεη ζηηο
αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ.
Άξζξν 8. Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο
8.1
Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016.
8.2
Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο
εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο
αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο
κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή
ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ
έξγνπ.
Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ
θαη ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ
έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί
κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ.
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
ρσξίο Φ.Π.Α..
Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην
πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα
ηελ επηβνιή ηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α..
ε πεξίπησζε πνπ θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ήηαλ ν ρξφλνο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 86, νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη, γηα ηελ ππέξβαζε ησλ
ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαζνξίδνληαη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
ρσξίο Φ.Π.Α., ην νπνίν ηζνχηαη κε ην γηλφκελν «α.ερ», αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν
ηνπ ηξία ηνηο εθαηφ (3%), φπνπ:
«ερ» είλαη ε ρξνληθή έθπησζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ θαη
«α» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο ρξνληθήο έθπησζεο, πνπ νξίζηεθε ζηε δηαθήξπμε
ηνπ έξγνπ». χκθσλα κε ην άξζξν 148 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 9. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - Μεραληθόο Δμνπιηζκόο
9.1
ε θάζε ζχκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζην
ζχλνιν θαη θαηά ηκήκαηα. Μέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη
ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή
θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο ήηαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ην ππνβιεζέλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
αλαδείρζεθε αλάδνρνο ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ζπληζηά ην «εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016.
9.2
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηδίσο
αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο,
ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξφζεκσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο
θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ
ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή
αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί.
Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο,
ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ
κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ
θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 4412/2016. χκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016
9.3
Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ

πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ
αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή
έθζεζε. ε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ είλαη
ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο.
ε έξγα κηθξφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή
δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ο
αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην
νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη
κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ν.4412/2016.
9.4
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ
εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ
θάπνπ μέθπγε απφ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία
απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
9.5
Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην
βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη
ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ
εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο.
Άξζξν 10. Πξνζσπηθό αλαδόρνπ
10.1 Σν έξγν δηεπζχλεηαη εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην
αληηπξφζσπν ηεο, απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία πνπ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο
πνιηηηθφο αξρηηέθησλ ηνπνγξάθν κεραληθφο Π.Δ. ή Σ.Δ. θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν ζε
πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο.
10.2
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο, εθηφο απφ ηνπο αλσηέξσ κεραληθνχο,
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαη΄ ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, θαη ηνπο αλαγθαίνπο, εξγνδεγνχο
θαη ινηπνχο ηερληθνχο θαη δ/θνπο – νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο.
10.3
Όινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Γηεπζχλνπζα ην
έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην
νπνηνπδήπνηε απαζρνινπκέλνπ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
10.4 Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε
ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ απηνχ απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο
ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ή θαη
λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηερληθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ
Ν.4412/2016
Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ
απαηηείηαη γηα ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε δηαθήξπμε
κπνξεί λα νξίδεη θαη' εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα θαη
βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ' ειάρηζην αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο ηνπ. Ο αξηζκφο απηφο πξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
έξγνπ, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί
πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα
αθαηάιιειν ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 138

παξ. 8 ηνπ Ν.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
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή
ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην
κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. Ζ ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε
θάζε έξγν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα,
ζηε δηαθήξπμε. Πξνθεηκέλνπ γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα
(3.000.000,00) επξψ, ε αλαινγία απηή θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνχο
αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη
δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) θαη έλαο
(1) ηνπιάρηζηνλ πηπρηνχρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Σ.Δ.Η.).
Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ απηνχ απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη
ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ή θαη
λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηερληθψλ επί ηφπνπ
ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 11. Φόξνη, Γαζκνί, θξαηήζεηο, εξγνιαβηθά πνζνζηά θ.ι.π.- Πιεξσκή
Αλαδόρνπ
11.1 Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπο. Καη' εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ
αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ
ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 138 ηνπΝ.4412/16.
11.2 Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ γηα ηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθά
ηνπ κέζα πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν
αλάδνρνο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην
εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θ.ι.π. θαζψο θαη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θφξνπο
θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, φπσο απηέο ηνπ Ν.Γ. 4486/66 ΦΔΚ 131
ηεχρνο Α θαη 4535/66 ΦΔΚ 16 ηεχρνο Α, πεξί ηξνπνπνηήζεσο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή
δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ φπσο απηέο ησλ Ν. 2366/.53 (ΦΔΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΔΚ 273Α/27-12-71)
θαη 893/79.
11.3 Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 1,2% επί παληφο ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 7 παξ. 1 πεξίπησζε Β ηνπ Α.Ν.2326/40 , φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη κε
θξάηεζε 0,5% ππέξ ΔΜΠ (ζχκθσλα κε ην άξζξν κφλνλ παξ.1 πεξ. α ηνπΝ.546/1943).
11.4 Δπηπιένλ, ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 6νν/ν(εμ ηνηο ρηιίνηο) επί ηνπ πνζνχ
πιεξσκήο, ρσξίο ην ΦΠΑ (Ν.2166/93, άξζξν 27, παξ. 34 θαη 35). Γηεπθξηλίδεηαη φηη εάλ
κεηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ λέεο επηβαξχλζεηο ή θαηαξγεζνχλ παιαηέο ή
ηξνπνπνηεζνχλ ηζρχνπζεο, ηα αληίζηνηρα πνζά ζα είλαη ζε βάξνο ή ζε φθεινο ηνπ έξγνπ.

11.5 Καηά ηελ είζπξαμε ησλ αλσηέξσ θξαηήζεσλ (11.3 θαη 11.4) επηβάιιεηαη ραξηφζεκν
2% θαη ΟΓΑ επί ραξηνζήκνπ 20% (άξζξν 10 παξ. 1 Ν.187/1943).
11.6 ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ηνπ
ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδαο.
11.7 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ ηνπ δνζεί
εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ
αλάδνρν, θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη
ζχκθσλα κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (άξζξν
154 ηνπ Ν.4412/16).
Δπί ηεο δαπάλεο θάζε απνινγηζηηθήο εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18%,
κεησκέλν ζχκθσλα κε ηελ κεηνδνζία ζην πνζνζηφ νθέινπο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο
εθαηφ, γηα ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 154, παξ. 3-4, ηνπ Ν. 4412/16).
Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ αλάδνρν δελ
θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.
11.8 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
Οη Φφξνη, Γαζκνί, θξαηήζεηο, εξγνιαβηθά πνζνζηά θ.ι.π θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Άξζξν 12. Πηζηνπνηήζεηο - εληνιέο πιεξσκώλ – επηκεηξήζεηο – ηειηθόο
ινγαξηαζκόο
12.1. Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ
έξγσλ ζα γίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 151 & 152 ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπο φξνπο
ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Οη
πηζηνπνηήζεηο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ
Τπεξεζία, ζηα απαηηνχκελα αληίηππα, αλά κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα.
12.2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη επί ηφπνπ φια ηα
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ θαη
ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (dwg αξρεία) ζηελ ππεξεζία σο
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επηκέηξεζεο ζρέδηα νξηδνληηνγξαθίαο ηκεκάησλ δξφκσλ ζε
(θαηάιιειε θιίκαθα 1/200 ή 1/500) κε ηα ηερληθά ηνπο έξγα (θξεάηηα ΩΚΟ – θξεάηηα
πδξαπιηθψλ έξγσλ – αγσγνί θ.ι.π) εμαξηεκέλα ζε ΔΓΑ 87 .
12.3. Σα επί ηφπνπ επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ
άξζξνπ 136 θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο
δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή
ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη επηβιέπσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπΝ.4412/16.
12.4. Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ηκεκαηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ έξγνπ.
12.5. Γηα θάζε δηαθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ επηδέρεηαη απηνηειή επηκέηξεζε, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε έλα κήλα απφ ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
επηκεηξνχκελνπ κέξνπο λα ζπληάμεη ηειηθή επηκέηξεζε θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γ/λνπζα
Τπεξεζία.
12.6. ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο
θάζε είδνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ
κέζσ ηεο εξγνιαβίαο θαη θάζε άιιε εγθεθξηκέλε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ
αλάδνρν. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ
εξγνδφηε θαη ηδίσο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο ηηκψλ ησλ άξζξσλ 159 Ν. 4412/2016 θαη
170 Ν.4412/2016.
12.7. Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή
ζπλνδεχνληαη κφλν απφ αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ πνπ
εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαζψο
θαη ηα αληίζηνηρα Π.Π.Α.Δ. πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηπρφλ

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ην ζπλνπηηθφ πίλαθα ηεο αλαζεψξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
12.8. Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
- ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία,
- βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,
- βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,
- γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνπνίεζε.
12.9. Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα
κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή
αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζ’ απηφλ. Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ
ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη
βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπψλ Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ
φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
12.10. Γεληθά γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο, πξνψζεζεο θαη πιεξσκήο ηνπ
εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 Ν.4412/2016.
Άξζξν 13. Αξηηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ - κειέηε ηνπ έξγνπ - ηξνπνπνηήζεηο κειέηεο
13.1 Όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο
νδεγίεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ
(ΔΣΔΠ), ν αλάδνρνο
δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα θαη
επηκειεκέλε εκθάληζε ηνπ έξγνπ.
13.2 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ρσξνζηάζκηζε ησλ
νδψλ ηεο κειέηεο θαη ζα ππνβάιιεη αλαιπηηθή πξνκέηξεζε ζηε Σερληθή Τπεξεζία, ηελ
νπνία θαη ζα εγθξίλεη. Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο, ηηο
Σερληθέο Πεξηγξαθέο, θαη ΔΣΔΠ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κειέηεο
ζχλζεζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.
13.3 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη
απφ ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, ηα ηκήκαηα
ησλ νδψλ ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηηα, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη
θαιή εκθάληζή ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηα ππφινηπα
(γεηηνληθά) ηκήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ νδψλ.
13.4 Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζηαηηθά απηφλνκα.
13.5 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε, ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε
Τπεξεζία, αιιηψο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ, άλεπ εηέξνπ θαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.
13.6 Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε
ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε,
ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ

εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα
θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο.
Άξζξν 14. Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ
πξντόλησλ- ειαηηώκαηα-παξάιεηςε ζπληήξεζεο
14.1. Όια ηα πιηθά θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο
αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα
γηα ηα νπνία ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία νξίδεηαη φηη ε πξνέιεπζε ηνπο ζα είλαη απφ ηελ
αιινδαπή.
14.2 Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα
ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί
ησλ ηζρχνλησλ θαλνληζκψλ θαη Διιεληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε αξηζκφ
ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 θαη ΦΔΚ Β/221/30-07-2012, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα
ηεο εξγνιαβίαο , αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ
εκθάληζε θ.ι.π.
14.3. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα
θαη φθεινο επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο
ησλ πιηθψλ απηψλ.
14.4. Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ
πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη
εγγξάθσο.
14.5. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε
πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ
επζχλε γηα βιάβε, δεκηά ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.
14.6. ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/2016.
14.7 Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο
ηερληθνχο ππαιιήινπο, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ νκάδα επίβιεςεο,
πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεηαη
ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην
έξγν ηεο επηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε
πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ
νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ
πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.
14.8 Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε
πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια,
δηαηάζζεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν
αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπο
απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Τπνδνκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. Ζ δαπάλε γηα ηηο
εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ
απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
14.9 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή

νπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ
αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Με ηελ
εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδνληαη ηα ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε
ή θαη επηθίλδπλα θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. ηελ
απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη
ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε
απνθαηάζηαζε ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη
πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. ηελ ηειεπηαία
απηή πεξίπησζε ε δηαηαγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειαηηψκαηνο.
14.10 Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη ε
πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Με ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ κέρξηο φηνπ εθδνζεί απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ έλζηαζε. Σν
αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή ηνπ ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ
πεξίπησζε απηή νη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε ηνπ ειαηηψκαηνο ή νη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη
ζηε δηαηαγή γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηνλ αλάδνρν. Ο
επηβιέπσλ ή άιινο εθπξφζσπνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο παξαθνινπζεί εηδηθά ηηο
εξγαζίεο απηέο θαη θαηαρσξεί ζην εκεξνιφγην φια ηα κέηξα πνπ παίξλεη ν αλάδνρνο γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη
επίζεο ή αίξεηαη, αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ άιιεο εξγαζίεο ή
απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε άιισλ εξγαζηψλ, νπφηε ε δηαηαγή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κπνξεί λα νξίδεη ηε κε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ.
14.11. Γεληθά έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 15. Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
15.1 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ
εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ,θαηάηξφπνάκεκπηναπφηερληθήάπνςεθαηζχκθσλακεηηοηζρχνπζεοδηαηάμεηοηνπ
Ν.4412/16 , ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο
επίβιεςεο ηνπ έξγνπ.
15.2 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΈ) (άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/16),πνπ ζα
ππνβάιεη ν αλάδνρνο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην νπνίν
ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/13.10.2000
(B' 1265), ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/ 24.7.2001 (B' 1013 ),
ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (B' 928) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ. Σελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ έξγσλ αθνξνχλ θαη νη παξαθάησ
απνθάζεηο: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ 19.1.2001 (B' 94), β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 (B' 624) ηνπ
Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, γ) ε Γ14/43309/5.3.2001
(B' 332) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη δ)
ΓΗΠΑΓ/νηθ. 12/13.01.2009 (B' 125Β/ 27.01.2009) ζα απνηειεί ην εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ
έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη ζα παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ,
ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη
αξρεηνζέηεζήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη θαη ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν, απαηηείηαη πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ.
15.3 Σν Π.Π.Δ. ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ, ζα πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο
δξαζηεξηφηεηεο, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζα θαζνξίδεη

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο
ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.
Άξζξν 16. Σειηθέο Δπηκεηξήζεηο εξγαζηώλ
16.1 Γχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επί κέξνπο επηκεηξήζεηο
πνπ ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή επηκέηξεζε», δειαδή ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ
αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ
πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ 3. Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη φπσο δηνξζψζεθαλ, έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη' απηψλ
ελζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αηηήζεηο ζεξαπείαο. Ζ θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή
επηκέηξεζε δελ απνηειεί παξαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο αηηήζεηο ή ελζηάζεηο πνπ
έρνπλ αζθεζεί λφκηκα, νχηε παξέρεη ην δηθαίσκα ζε απηφλ λα ππνβάιεη λέεο. Γηα ηηο
επηκέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία,
θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν
πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν
κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ ηνλ αλάδνρν». Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη
ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ
ηελ ππνβνιή ηεο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηελ ειεγκέλε θαη δηνξζσκέλε
επηκέηξεζε. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 έρεη εθαξκνγή γηα ηελ ηειηθή
επηκέηξεζε.
16.2 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηειηθή επηκέηξεζε, ην αξγφηεξν
εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ
εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή
πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ρηιηνζηψλ (2%ν) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη
θαηαβιεζεί
ζηνλ
αλάδνρν
κέρξη
ηφηε
γηα
ηελ
φιεζχκβαζε.Ζπνηληθήξήηξαεπηβάιιεηαηκεαπφθαζεηεοδηεπζχλνπζαοππεξεζίαοθαηγηαέμη
(6) ην πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη
κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ
ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη' απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο θαη ζπλεξγεία
θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε πνπ
ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν.
16.3 Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκα
ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε δηθαίσκα ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη
απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε παξαγξαθεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 173 ή αλ ην
ζρεηηθφ δηθαίσκα δελ έρεη απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή
ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ν
αλάδνρνο κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα νςηγελείο αηηίεο.
16.4 ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ πιεξσκή κε θαη' απνθνπή ηίκεκα,
ηειηθή επηκέηξεζε είλαη ε επηβεβαίσζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Γηαηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ
πιεξσκψλ εθαξκφδνληαη επηκέξνπο πνζνζηά εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηά ηκήκαηα ηνπ
έξγνπ, φπσο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
Άξζξν 17. Βιάβεο ζηα έξγα. Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ
17.1 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη
γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα
απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε
άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή
αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα

απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. χκθσλα κε ην
άξζξν 157 παξ.3 ηνπΝ.4412/16.
17.2 Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο
απφ νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ. Αλ ην έξγν παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο απφ ηε
ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ.
17.3
Καη’ εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ έξγνπ ή ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν
δηθαίσκα απνδεκίσζεο αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε
ζπλεθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε απνδεκίσζεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί
επαθξηβψο ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 157 παξ. 4 , 5 θαη 6 ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή δεκηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο
εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα ηνπ δνζεί εληνιή θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.
7 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν .4412/16. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
βιαβψλ απφ αλσηέξα βία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
17.4
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη
άπξαθηε, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ
αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ
απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο. Ο
αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε
βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα
νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία,
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο
βίαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ
κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
17.5
Γεληθά γηα ηηο βιάβεο ζηα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ έρνπλ
εθαξκνγή φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/16.

Άξζξν 18. Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ
18.1 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη γηα
ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε(15)κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζήο
ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
171 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.4412/16. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή.
18.2 Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην
ρξφλν εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Καηά ηα
ινηπά ηζρχεη ην ζρεηηθφ άξζξν 171 ηνπΝ.4412/16.
Άξζξν 19. Ηκεξνιόγην έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεώζεηο – Αθαλείο εξγαζίεο
19.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/16. Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο.
19.2 Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη

λα ππνβάιεη γηα έιεγρν, ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα νξηδνληηνγξαθίεο θαηά
πιάηνο ηππηθέο ηνκέο ησλ νδψλ θαη θάηνςε θαη ζρεκαηηθή ηνκή ησλ ινηπσλ έξγσλ
(θξεαηίσλ – αγσγψλ φκβξησλ – αξγνιηζνδνκψλ), φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα
ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην βάζνο ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ, είηε είλαη
εκθαλή είηε αθαλή.
19.3 Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε
εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100), νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500)
ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ
έξγνπ. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ
εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο
ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο.
19.4 Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή
ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο
θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια
παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 136, θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ
θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή
πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ
αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ πξφζθιεζε ηεο αλαδφρνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία πξέπεη λα γίλεηαη γηα κελ ηελ απφ θνηλνχ δχγηζε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε
εκέξα πξηλ απφ απηήλ, γηα δε ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπο. Ζ κε αληαπφθξηζε ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ
ζηελ πξφζθιεζε κπνξεί λα απνηειεί ιφγν ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη επηθέξεη
πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηνπο ππεχζπλνπο.
Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηελ επηκέηξεζε ησλ
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ δελ έρεη εθηειεζηφ δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ πξνζβάιιεηαη
απηνηειψο παξά κφλν απφ θνηλνχ κε ηελ πξνζβνιή ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηεο
επηκέηξεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 151 παξ. 3 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 20. Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηόηεηα
ηνπ έξγνπ
20.1 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 ηφζν γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν, θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο
ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία
δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.
20.2 Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ
επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο – δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ).
20.3 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ
ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκε
θαη αλ νη κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ.
(άξζξν 138 παξ. 3 ηνπΝ.4412/16)
20.4 Γηα θάζε δαπάλε απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ,

θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη
εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ.
20.5 Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, αλ ππάξρεη αλάγθε λα
εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ
ηελ πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζε ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα
Δξγαζηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
ΦΠΑ. ην αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ απνινγηζηηθψλ
εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 154. Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, κε αηηηνιφγεζε ηνπ επείγνληνο θαη
εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ή ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα λέεο
εξγαζίεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο, πνπ
επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε
Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν
Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε
λέα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο
κεησκέλεο θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).
20.6 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, (άξζξν
138 ηνπ Ν.4412/16) δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 156 ηνπ
Ν.4412/16, ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
20.7 Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ην λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη, ζε
φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 778/1980 (ΦΔΚ 193Α /26-880) πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ην ΠΓ 1073/1981 (ΦΔΚ 260Α
/16-9-81) «πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκηθψλ
θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ», ηνπ ΠΓ 305/96 θαη θάζε
άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
20.8 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη
φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη
θχιαμήο ηνπο.
20.9 Ο αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ
πιηθψλ πνππαξαδίδνληαηζ’απηφλαπφηνλεξγνδφηεεθ’φζνλέγθαηξαηναλαθέξεηεγγξάθσο.
20.10 Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν,
κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε δεκηά ή
απψιεηα πνπ ελδερνκέλσο επέιζεη ζ’απηά.
20.11 Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ ή κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ
ππεξεζία σο εμήο:
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ
ππεξεζία πξνζπέθηνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη
δείγκαηα (εάλ δελ πξφθεηηαη γηα νγθψδεο κεράλεκα).
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν
ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.
Σα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ
απηήλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ ιφγσ
επηινγήο. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ,
κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο
αλσηέξσ. Όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ
ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκπεη απηά γηα

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
20.12 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ,
ζπζθεπψλ θιπ. λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο
παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία
παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.
20.13 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο
θαη ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ.
20.14 Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θξνληίζεη γηα ηελ
έθδνζε θάζε άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, είλαη δε νπζηαζηηθά θαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
20.15 Ζ αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ
κειεηεηψλ ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απηήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα
ηνλ αλάδνρν.
20.16 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ
ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ
θιπ. θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο.
20.17 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο
θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα
κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα
πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο
εξγαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο.
20.18 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θάζε
ηξίκελν λα ζπληάζζεη θαη λα ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, κέζσ ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο, ζπλνπηηθέο αλαθεθαιαησηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, αλαιφγνπ
πεξηερνκέλνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 136. Οη εθζέζεηο απηέο δελ ζεσξνχληαη σο αηηήκαηα ηνπ
αλαδφρνπ, νχηε σο παξαηηήζεηο απφ δηθαηψκαηα ηνπ θαη νη απαληήζεηο επ' απηψλ δελ
ζπληζηνχλ βιαπηηθέο πξάμεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 174.
20.19 Ο αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αζθαιηφζηξσζεο ζε νδφ ή
ηκήκαηα απηήο, ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εηδνπνίεζε ή ηελ αδεηνδφηεζε ησλ ηπρφλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ δηέιεπζε ή αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο .
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί θαη ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σξνραίαο, είηε γηα ηνλ
πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ ηεο ππφ εθηέιεζε εξγαζηψλ νδνχ, κε παξεθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο, είηε
γηα ηνλ ελ κέξεη ή νιηθφ απνθιεηζκφ απηήο.

Πέξαλ απηψλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη αλεκπφδηζηε
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην άκεζα γεηηληάδνλ νδηθφ δίθηπν, αιιά θαη ησλ πεδψλ.
Άξζξν 21. ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑΤ)
21.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ
ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
21.2 χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). Ο
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν
εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη
νηεμήο:

21.2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.
21.2.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα
ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή
ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν-1568/85, ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, ΠΓ294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο
θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη
θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηαηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη
γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,
θιπ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά
αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ- 95/99, ΠΓ-17/96) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία
Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ(ΔΞΤΠΠ).
21.2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.
21.2.4 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα:
αλαθνξά αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο
λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ
21.2.5 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε
πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.
21.2.6 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ
εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ
άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.
21.2.7 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ν ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη
πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα
ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ, ηνλ νπνίν παξαδίδεη ζε δχν απιά αληίγξαθα θαη δχν
αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ)
εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
'Έξγνπ (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή), ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί από ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ
Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηόο ππνρξενύηαη ζηε ζύληαμε ηνπο
αδαπάλσο γηα ην Γήκν Μπθόλνπ.
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
21.2.7.1Γεληθά
Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε

απηνχ χληνκε πεξηγξαθή
ηνπ έξγνπ
Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ
έξγνπ ηνηρεία ηνπ θπξίνπ
ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ
21.2.7.2. Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.
21.2.7.3. ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο
ζέζεηο εξγαζίαο.
21.2.7.4. Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.
21.2.7.5. Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.
21.2.7.6. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.
21.2.7.7. Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ.
21.2.7.8. Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
21.2.7.9. Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πρ
Υ = Υακειή εθηίκεζε
θηλδχλνπ
Μ
=
Μέηξηα
εθηίκεζε θηλδχλνπ Τ =
Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη.
21.2.7.10. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη
απνθεπρζνχλ.

εξγαζίαο

γηα

θηλδχλνπο

πνπ

δελ

κπνξνχλ

λα

21.2.7.11. Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ
ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα II ηνπ Αξζ-12 ηνπΠΓ-305/96).
Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
21.2.7.α Α Γεληθά: είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ.
21.2.7.β Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, παξαδνρέο
κειέηεο, ηα ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε".
21.2.7.γ Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ.
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο
ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο,
ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.
21.2.7.δ Γ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ
έξγνπ. Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη:
Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πρ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ
έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα
δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην

έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ.
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ
νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε
εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ
θιπ.
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. Καη ζπγθεθξηκέλα
ζην ηκήκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ.
21.3. Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ
ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Άξζξν 22. Αζθαιίζεηο
22.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζην Η.Κ.Α. θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά
ηακεία, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ζχκθσλα κε ηηο πεξί αζθάιηζε
δηαηάμεηο.
22.2 Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ:
α) Υσξίο απ’ απηφ λα πεξηνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ, πνπ απνξξένπλ
απφ ηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε κε δαπάλε
ηνπ λα αζθαιίζεη ην έξγν θαη ζην φλνκά ηνπ θαη ζην φλνκα ηνπ εξγνδφηε γηα θάζε
δεκηά ή απψιεηα απφ νπνηαδήπνηε αηηία, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο βάζεη ησλ
φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαη κε ηξφπν ψζηε ν εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο λα θαιχπηνληαη
γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο θαη επί πιένλ θαηά πάζεο απψιεηαο ή
δεκίαο πνπ ζα γίλεη θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο, νθεηινκέλεο ζε αίηηα πνπ αλάγνληαη
ζηελ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπληεξήζεσο πεξίνδν, θαζψο θαη έλαληη θάζε απψιεηαο
ή δεκίαο πνπ ζα πξνμελεζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο παξνχζαο.
β) Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη:
β1) Οιφθιεξε ηελ αμία ησλ εθάζηνηε εθηειεζζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ σο θαη
ησλ ηκεκάησλ ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ.
β2) Οιφθιεξε ηελ αμία ησλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ ινηπψλ εηδψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν ζην εξγνηάμην.
γ) Ζ αζθάιηζε απηή ζα γίλεηαη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη ππφ φξνπο εγθξίζεσο ηνπ Δξγνδφηε (ε κε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ
πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φπνηε ηνπ δεηεζεί λα παξνπζηάδεη ζηελ επηβιέπνπζα ην
έξγν ππεξεζία ην ή ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο θαη ηηο απνδείμεηο πιεξσκήο
ησλ ηξερφλησλ αζθαιίζηξσλ, ρσξίο εθ ηνχηνπ λα πεξηνξίδνληαη νη ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ.

22.3 Εεκηέο ζε ηξίηνπο θαη ζηηο πεξηνπζίεο απηψλ:
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν ν νπνίνο ζηξέθεηαη θαηά
ηεο δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ
πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ θάζε ηξίηνπ πξνζψπνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εξγνδφηε, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηβιέςεσο, ν νπνίνο απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ ηα κέζα γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην, απφ νπνηνλδήπνηε
θαη γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, απφ θάζε πξφζσπν πνπ εηζέξρεηαη ζην εξγνηάμην,
θαζψο θαη απφ ηα ίδηα ηα θαηαζθεπάζκαηα, ηφζν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο
νπνίεο εθηεινχληαη εξγαζίεο, φζν θαη θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο δελ
γίλνληαη εξγαζίεο.
22.4 Αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ
α) Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ζπλάςεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ ζε αλαγλσξηζκέλε
απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, απνδεηθηηθφ ηεο νπνίαο απαξαίηεηα
ζα πξνζθνκηζζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο.
β) Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ εξγνιαβηθή
ζχκβαζε ρξφλν, δει. απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο κέρξη ηεο πξνζσξηλήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη γηα πνζφ πνπ θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε πεξηνπζίαο,
θαζψο θαη ηε ζσκαηηθή βιάβε ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εξγνδφηε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ θαη εθείλνπ ηεο επηβιέςεσο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζε 3% ηνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.
γ) Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά
ηνπ εξγνδφηε, ηνπ αλαδφρνπ ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαζψο θαη
θάζε εξγαδνκέλνπ, ν νπνίνο έρεη νπνηαλδήπνηε ζρέζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί
νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ εξγνδφηε. Δμππαθνχεηαη φηη ε ζχλαςε ηεο
αζθαιίζεσο ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, απφ ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
απαζρνινπκέλνπ γηα ην έξγν πξνζσπηθνχ.
22.5 Αηπρήκαηα θαη δεκηέο ζε εξγαηηθφ πξνζσπηθφ:
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ήζειε
πξνμελεζεί ζπλεπεία εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζε εξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη απ’ απηφλ ζην έξγν. Ο εξγνδφηεο δελ έρεη θακία ππεπζπλφηεηα γηα
ηέηνηεο δεκίεο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο
ζρεηηθά κε απηέο, εθηφο, αλ ε δεκηά ή βιάβε πξνμελήζεθε απφ ελέξγεηεο ή ππαηηηφηεηα
ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγνδφηε, ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ.
22.6 Μέηξα ελ ειιείςεη αζθαιίζεσο απφ ηνλ αλάδνρν:
Αλ ν αλάδνρνο παξαιείςεη λα ελεξγήζεη ή δελ ηεξήζεη ηηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο
παξνχζαο αζθαιίζεσο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο αζθαιίζεηο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ
ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηηο
πξνβιεπφκελεο αζθαιίζεηο θαη λα πιεξψλεη ηα αλαγθαία αζθάιηζηξα, ηα νπνία ζα
θαηαθξαηά απφ ηα πνζά ηα νπνία θάζε θνξά ζα πιεξψλεη ή ζα νθείιεη ζηνλ αλάδνρν,
ρσξίο θακηά άιιε ηδηαίηεξε δηαδηθαζία.
22.7 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηα
απηνθίλεηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο

Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ
αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
22.8 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
κε πφζηκν λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, λα εμαζθαιίζεη κέζα
παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή
θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ θαζψο θαη
πξνεηδνπνηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη
γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζην εξγνηάμην.
22.9 Γηα εξγαζίεο, πνπ απαηηνχλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
πάξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα πξφζζεηα θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαη λα εθαξκφδεη
απζηεξά ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ.
22.10 Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο απνηεινχλ ηα άξζξα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/889/27-11-02 απφθαζε ηνπ Τθ. ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. (ΦΔΚ 16β/1401-03) ε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή
Γεκνζίσλ Έξγσλ (.Α.Τ. &Φ.Α.Τ.)
Άξζξν 23. Απμνκείσζε εξγαζηώλ - λέεο εξγαζίεο - θαλνληζκόο ηηκώλ κνλάδνο λέσλ
εξγαζηώλ
- ππεξ ζπκβαηηθέο εξγαζίεο – αλαζεώξεζε
23.1 Γηα ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην (άξζξν
156 ηνπ Ν.4412/16).
23.2 Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ
εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηα άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηα ηζρχνληα Αλαιπηηθά
Σηκνιφγηα (Αλαιχζεηο Σηκψλ).
23.3 Αλ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ
επί κέξνπο εξγαζηψλ, χζηεξα πάληνηε απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζα
ζπληάζζεηαη αληίζηνηρα Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Νέσλ Δξγαζηψλ. Ζ δαπάλε ησλ
εξγαζηψλ απηψλ θαιχπηεηαη απφ ηα απξφβιεπηα ηεο ζχκβαζεο. Οη λέεο απηέο ηηκέο ζα
πξνζαπμάλνληαη θαηά 18% γηα ην φθεινο θ.ιπ., ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα απνκεηψλεηαη ε ηηκή
απηή κε ηελ έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο.
Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαηηνλ» δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ
εγθχθιην 36/19-10-05 (αξ. πξση. Γ17α/08/158/ΦΝ 437) ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ.
23.4 ε πεξίπησζε επείγνπζσλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα φζα
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 155 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 24. Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ –
Γηνηθεηηθή παξαιαβή
24.1 Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168
ηνπΝ.4412/16.
24.2 Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ
Ν.4412/16.
24.2.1. Γηα ηηο νδνχο ή ηπρφλ ηκήκαηα απηψλ πνπ ζα είλαη πιήξσο απνπεξαησκέλα ζε
φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ θαη απνιχησο ιεηηνπξγηθά, ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν
δηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 169 ηνπ
Ν.4412/16 θαη ζα απνδίδνληαη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θπθινθνξία.

24.3 Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
170 ηνπ Ν.4412/16.
24.4 Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172
ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 25. Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
25.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη
κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο, ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο νη νπνίεο ζα
επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νπφηε
θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα
κεραληθφ, ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
25.2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηα Διιεληθά θαη
Δπξσπατθά πξφηππα, ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνλ λφκν.
25.3. Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ
παξαιαβή ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε ζε
δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζζεθαλ απ' απηφλ. Μία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο
απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο, ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
25.4. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηελ ρξήζε θαη
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
25.5. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά
θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε,
ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη' απηφ. Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην
ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπΝ.4412/16.
25.6. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία
επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο
ηνπ έξγνπ έρεη ην
δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ' επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ αλαδφρνπ.
25.7. Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πεξηνξηζζεί ζηνλ εληφο ηνπ θηηξίνπ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα
πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ πηζαλψλ εξγαζηψλ.
Άξζξν 26. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηώλ
26.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ
ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε ηξία (3)
αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Τπεξεζία:
26.2 Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα – νξηδνληηνγξαθίεο εμαξηεκέλεο
ζε ΔΓΑ 87 ηνπ έξγνπ (δξφκνπο –θξεάηηα –πδξαπιηθά έξγα) ζε θαηάιιειε εκθαλή
θιίκαθα αλαιφγσο ηνπ κήθνπο (1:200 ή1:500).

26.3 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ,
έγρξσκεο θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο
θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ νινθιεξσκέλε θάζε
ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο, θαιιηηερληθέο κε κεγάιε αλάιπζε.
Οη θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Άξζξν 27. Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδόρνπο,
Φζνξέο από
εγθαηαζηάζεηο θαη από ηνλ αλάδνρν
27.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη
εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπο, κε ηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηεί θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ απφ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο
ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο
εξγνιήπηεο.
27.2 Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ
απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά,
ζηελ πξνεγνχκελε ηνπο θαηάζηαζε.
Άξζξν 28. θπξνδέκαηα
28.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ
ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο,
ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 1329/Β/06-11-2000), ηηο δηνξζψζεηο παξνξακάησλ ηνπ ΔΚΩ 2000
(ΦΔΚ 1153/Β/12-08-2003), ηηο λεψηεξεο πξνζζήθεο ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 447/Β/05-032004) θαη (ΦΔΚ 576/Β/28-04-2005), ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 270/Β/16-032010), ηνλ ΔΑΚ 2000 (ΦΔΚ 2184/Β/20-12-1999), ηηο ηξνπνπνηήζεηο – ζπκπιεξψζεηο ηνπ
ΔΑΚ 2000 (ΦΔΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΔΚ 1153/Β/12-08-2003), (ΦΔΚ 1154/Β/12-082003) θαη (ΦΔΚ 270/Β/16-03-2010), (ΦΔΚ1651/Β'/2.6.2016).
28.2 Γηα κηθξνπνζφηεηεο ζθπξνδέκαηνο ρακειήο αληνρήο ε αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα, απφδνζεο πνιιαπιάζηνπ
αθέξαηνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα έξρεηαη απφ βηνκεραλία
παξαγσγήο
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο.
Άξζξν 29. Δμππεξέηεζε ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο
29.1
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο
επίβιεςεο ζηα εξγνζηάζηα πνπ ηπρφλ θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε
φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη απαξαίηεην ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ
κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο
ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα
έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή
ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο. ( άξζξν 140 παξ. 4 ηνπΝ.4412/16).
Άξζξν 30. ύλδεζε κε δίθηπα Ο.Κ.Ω. – Δθδόζεηο αδεηώλ
30.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε πάζεο θχζεσο άδεηαο ή ζπλδέζεσλ ΟΚΩ

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά ηηο δεκηέο ζηα δίθηπα ησλ ΟΚΩ
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ζπκβνχλ.
Άξζξν 31. Απνινγηζηηθέο Δξγαζίεο
31.1 ε θάζε πεξίπησζε απνινγηζηηθήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηεξείηαη εηδηθφ εκεξνιφγην
ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα,
κεραλήκαηα ή άιια κέζα, ηα εηζθνκηδφκελα πιηθά θαη θαχζηκα, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο
πεξηγξαθηθά θαη θαηά ζέζε ηνπ έξγνπ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ, ησλ πιηθψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Σα θχιια ηνπ εκεξνινγίνπ απηνχ ζπλνδεχνπλ ηνπο απνινγηζκνχο ησλ έξγσλ
θαη ηίζεληαη ππφςε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο
θαζεκεξηλήο εξγαζίαο παξαδίδεηαη ζηνλ εθπξφζσπν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο εηδηθφ
δειηίν πνπ πεξηιακβάλεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη
θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ.
Καηά ηα άιια ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 154 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 32. Δμππεξέηεζε Οξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Ο.Κ.Ω.)
32.1. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα
ππάξρνπλ δίθηπα Ο.Κ.Ω. πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο.
32.2. Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία αλάκημε, ππνρξενχηαη φκσο λα
παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε
απνδεκίσζε γηα ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπηνπ.
Άξζξν 33. Καζαξηζκόο θαηαζθεπώλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ
33.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ
έξγνπ ή ηνπ φινπ έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ
φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε,
απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη
πεξηθξάγκαηα, πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά, λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ, γηα ηελ παξάδνζε ηνπο, απνιχησο
θαζαξψλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί
θαζ' φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία.
33.2. Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο πάξα
πάλσ εξγαζίεο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο, νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλαδφρνπ, ηεο δαπάλεο παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή.
Άξζξν 34. Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
34.1
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην
εξγνηάμην, φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ.
447/75, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαζψο θαη γηα ηελ
παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ κε (ΓΔΖ, ΓΔΤΑΜ) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
34.2
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκνλ αδείαο, θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη ηηο αλαγθαίεο αηηήζεηο γηα
παξνρέο θαη ζπλδέζεηο κε ΓΔΖ, ΓΔΤΑΜ θιπ. θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή θξνληίδα γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.
34.3
Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζηα εξγνηάμηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ
πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Νφκν, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ
επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζ' φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην

Π.Γ. 447/75, πεξί αζθάιεηαο ησλ ελ ηνηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ,
ην Π.Γ. 770/80, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ην
Π.Γ. 1073/81, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα
νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη θάζε άιιε
δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα πεξί ηάμεσο θαη αζθάιεηαο επί αηπρεκάησλ αζηπλνκηθέο
δηαηάμεηο θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε πνπ ζα
ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο, απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή
έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
34.4
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο
απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ
ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (ΦΔΚ 266 Β΄), ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β΄) θαη
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (ΦΔΚ 16 Β΄), 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.
34.5
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα ηνπνζεηήζεη ηα
απαηηνχκελα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο ζε φιεο γεληθά ηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη
λα θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο.
34.6
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε
κε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο.
34.7
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν
Τπεξεζία, φιεο ηηο απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζ' απηήλ δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ
δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ζ' φιε ηελ δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
34.8 Ο αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε γηα ην, γηα
ηελ εθηέιεζε ην έξγνπ, απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θιπ. πξνζσπηθφ, ζηελ πεξίπησζε
πνπ ζα ζπκβεί αηχρεκα ζ' απηφ.
34.9
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην παξά πάλσ πξνζσπηθφ ηνπ ζην
Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) θαη ηα θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, Σακεία
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο δελ ππάγεηαη
ζηηο
πεξί
ΗΚΑ
δηαηάμεηο,
ν
αλάδνρνοππνρξενχηαηλαηνλαζθαιίζεηζεαλαγλσξηζκέλεαπφηνθξάηνοαζθαιηζηηθήεηαηξεία
.
34.10 Γεληθά ν αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 138 θαη 188 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη γεληθφηεξα απφ φιεο ηηο ηζρχνπζεο
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 35 : Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
35.1. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ.
Αθφκα ζα γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ Σξνραίαο, θιπ. θνξέσλ
γηα ηε θχζε, ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε :
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο

Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα
ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ»
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ
ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαηαξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο
νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ.
απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα
ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ
: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2),
Ν.3850/10 (αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο,
εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ
: ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε,
ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99
(αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο
νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ)
πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41),
ΠΓ 82/10.
35.2 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρείααπηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ
304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη
δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ
αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17,
45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10,
Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ,
παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο(ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο
Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε
άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα

θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3
θαη6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο
θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 (
αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7).
35.3 Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ
ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα,
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην
είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
35.3.1 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ),Αληηζηεξίμεηο:
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα
θαη
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94
θαη νη ηξνπ.απηήο
: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
35.3.2 Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζεζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ
396/94
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
35.3.3 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέοεξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4
παξαξη.
ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
35.3.4 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο,θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4
παξαξη. ΗΗΗ),
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
A. ΝΟΜΟΗ
Ν. 495/76 (ΦΔΚ 337/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΔΚ 126/Α/83), Ν. 1430/84 (ΦΔΚ
49/Α/84), Ν. 2168/ 93 (ΦΔΚ 147/Α/93),Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α/99), Ν. 3542/07
(ΦΔΚ 50/Α/07), Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 116/Α/08), Ν. 3850/10 (ΦΔΚ 84/Α/10), Ν.
4030/12 (ΦΔΚ 249/Α/12)
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π. Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128/Α/77),Π. Γ. 95/78(ΦΔΚ 20/Α/78), Π. Γ. 216/78 (ΦΔΚ
47/Α/78),
Π.Γ.778/80(ΦΔΚ193/Α/80),Π.Γ.1073/81(ΦΔΚ260/A/81),Π.Γ.225/89(ΦΔΚ106/Α/89),
Π. Γ. 31/90(ΦΔΚ31/Α/90), Π. Γ. 70/90(ΦΔΚ 31/Α/90), Π. Γ. 85/91 (ΦΔΚ
38/Α/91), Π. Γ. 499/91 (ΦΔΚ 180/Α/91),Π. Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220/Α/94),Π. Γ. 396/94
(ΦΔΚ 220/Α/94),
Π. Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221/Α/94),Π. Γ. 105/95(ΦΔΚ67/Α/95), Π. Γ. 455/95

(ΦΔΚ268/Α/95), Π. Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212/Α/96),Π. Γ. 89/99(ΦΔΚ 94/Α/99),
Π. Γ.
304/00 (ΦΔΚ241/Α/00), Π. Γ. 155/04 (ΦΔΚ 121/Α/04),Π. Γ. 176/05 (ΦΔΚ 227/Α/05),
Π. Γ. 149/06 (ΦΔΚ 159/Α/06), Π. Γ. 2/06(ΦΔΚ268/Α/06), Π. Γ. 212/06 (ΦΔΚ
212/Α/06), Π. Γ. 82/10 (ΦΔΚ 145/Α/10), Π. Γ. 57/10 (ΦΔΚ97/Α/10)
Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
ΤΑ 130646/84(ΦΔΚ154/Β/84),
ΚΤΑ 3329/89 (ΦΔΚ132/Β/89),
ΚΤΑ 8243/1113/91(ΦΔΚ138/Β/91),
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 (ΦΔΚ
187/Β/93), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΔΚ 765/Β/93), ΚΤΑ αξ. 8881/94
(ΦΔΚ450/Β/94),
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 (ΦΔΚ451/Β/93),
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΔΚ
301/Β/94), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94(ΦΔΚ73/Β/94),
ΤΑ 3131.1/20/95/95
(ΦΔΚ978/Β/95),
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95(ΦΔΚ677/Β/95), ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΔΚ
1035/Β/96), Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 (ΦΔΚ 113/Β/97), ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99
(ΦΔΚ 987/Β/99), ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 (ΦΔΚ 1186/Β/03), ΚΤΑ
αξ.Γ13ε/4800/03(ΦΔΚ708/Β/03), ΚΤΑ αξ.6952/11(ΦΔΚ420/Β/11),
ΤΑ
3046/304/89 (ΦΔΚ59/Γ/89),
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΔΚ 1035/Β/00), ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 (ΦΔΚ
1176/Β/00), ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01(ΦΔΚ686/Β/01), ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01
(ΦΔΚ266/Β/01), ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02(ΦΔΚ16/Β/03),
ΤΑ
ΓMEO/Ο/613/11 (ΦΔΚ 905/Β/11), ΤΑ 21017/84/09 (ΦΔΚ1287/Β/09),
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7 Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΔΚ 155/Β/96)
Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ27/03
(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠΠ/208/12-9-03)
ΔΓΚΤΚΛΗΟ6/08
(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-308) ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ (ΑΡ.ΠΡ.10201/12ΑΓΑ:Β4Λ1ΛΚΦΕ)
Άξζξν 36. Πηλαθίδα Έξγνπ
36.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη, κεηά απφ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο,
πηλαθίδα ζε επθξηλέο ζεκείν, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ απφ ην θνξέα.
ΜΤΚΟΝΟ 2/4/2018
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

