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Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

Αρθρο  1ο 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Σερληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) κε ηηο αλαπφζπαζηεο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο αθνξά ηνπο ηερληθνχο φξνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ 
ππνινίπσλ ηεπρψλ δεκνπξαηήζεσο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν 
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί. 

 

Αρθρο  2ο 

ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ γεληθά δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ), (ΦΔΚ 147/Α/2016), φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ησλ ινηπψλ 
ζρεηηθψλ ΠΓ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη νη εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δξγσλ. 

 

Αρθρο  3ο 

ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

Η ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη 
δηαγσληδφκελνη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ γεληθά θαη θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο θάζε θχζεσο πεγέο ιήςεσο πιηθψλ, 
ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, 
δηαρείξεζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη 
πξνζσπηθνχ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπειάζεσο, ηηο ζπλήζεηο κεηεσξνινγηθέο 
ζπλζήθεο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, 
ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο, ππνγείσλ πδάησλ ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, 
ηελ θχζε, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο, ην είδνο, ηελ 
πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηαιιήισλ εθκεηαιιεπζίκσλ πιηθψλ, 
ην είδνο θαη ηα κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ πξν ηεο ελάξμεσο θαη θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο θαηαζθεπήο έξγσλ απνρεηεχζεσο εληφο πφιεσο, 
ζε νδνχο κε ππθλή θαη βαξεηά θπθινθνξία, ηα ηπρφλ ππάξρνληα εκπφδηα απφ δίθηπα θνηλήο 
σθειείαο ή νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα εγθεθξηκέλα 
δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηα 
νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειιν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηελ δηαθήξπμε , ηε 
βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ψζηε λα εθαξκφζεη απηά θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα 
αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο 
θαη φξνπο. 

 

Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο 
ζπκβάζεσο, δελ απαιιάζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
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Αρθρο  4ο 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΧΝ ΣΙΜΧΝ ΜΟΝΑΓΟ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ-ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ  
ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηζρχνληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο 
πεξαησκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο. Οη ηηκέο απηέο πξνζαπμεκέλεο θαηά ην 
λφκηκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ άκεζεο θαη έκκεζεο, επηθπιαζζνκέλσλ δε ησλ πεξί αλαζεσξήζεσο ηηκψλ 
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Αρθρο  5ο 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ-ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, βάζεη ησλ ρνξεγνπκέλσλ 
ζ΄απηφλ κειεηψλ, ησλ εγξάθσλ νδεγηψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν 
Γεκνζίσλ Δξγσλ πξνδηαγξαθψλ εθπνλήζεσο κειεηψλ, πξνβεί παξνπζία ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο 
Τπεξεζίαο, ζηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ επί ηνπ εδάθνπο, ζηηο αλαπαζζαιψζεηο θαη 
ρσξνζηαζκίζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ έξγνπ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ 
ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαζψο επίζεο θαη ηελ ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ. 

 

Αρθρο  6ο 

ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ 

 

Γελ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

Αρθρο  7ο 

ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΔ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη ακέζσο θαη ρσξίο θακκία θαζπζηέξεζε ζηελ 
ππεξεζία ηελ πηζαλή εκθάληζε θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αξραηνηήησλ ή νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο έξγσλ ηέρλεο γηα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί αξραηνηήησλ. 

 

ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ απφ ηελ παξαπάλσ αηηία ρνξεγείηαη 
αλάινγε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, κε απνθιεηνκέλεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Ν 4412/2016. 

 

Αρθρο  8ο 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΤΛΙΚΧΝ - ΔΛΔΓΥΟΙ 

 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα απφ ηελ βηνκεραλία. Η πνηφηεηα ησλ 
πιηθψλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο. Σα πιηθά πνπ ν έιεγρνο απαηηεί εξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο, απηέο γίλνληαη ζηνλ αξηζκφ πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ θαη απφ αξκφδην θξαηηθφ εξγαζηήξην 
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κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο θαζψο επίζεο θαη γηα θάζε άιιε 
ζρεηηθή εξγαζία θαη πιηθά βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

Αρθρο  9ο 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ -ΦΤΛΑΞΗ ΤΛΙΚΧΝ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα πιηθά ηνπ εξγνδφηε γηα ηα νπνία ππάξρεη δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ 
αλάδνρν λα ηα ελζσκαηψζεη ζην έξγν, απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη γηα 
πεξίπησζε πηζαλήο θαθήο πνηφηεηαο ηνπο, ηελ επζχλε θέξεη εθείλνο πνπ δηαηάζεη ηε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ν δε εξγνιάβνο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή. 

 

Ο αλάδνρνο πάληνηε θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε, φια ηα πιηθά θαη κέζα 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκνζίνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο 
εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο. Οιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πεξίθξαμε ή ηελ 
απαηηνπκέλε εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηήο ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακκία 
ηδηαηηέξα απνδεκίσζε. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ηα κέηξα θπιάμεσο ή δηαηεξήζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη 
ζρεηηθέο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζηνλ αλάδνρν. 

 

Όιεο νη απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζεθεχζεσο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, 
γξαθεία θιπ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο 
αξρέο. Σα πξνζσξηλά απηά θηίζκαηα θαη έξγα ζα παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα 
αθαηξνχληαη κε δαπάλεο ηνπ κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θηίξηα 
απηά γίλνπλ κε πιηθά ηνπ εξγνδφηε, ζα παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

Με έγθξηζε  ηνπ εξγνδφηε ηα θηίξηα θαη ηα έξγα κπνξνχλ λα εγθαηαιείπνληαη θαη λα κε ρξεηάδεηαη ε 
αθαίξεζή ηνπο. 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη θαη λα ζπληεξεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, θαηάιιειεο 
εγθαηαζηάζεηο πδξεχζεσο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή παξνρή λεξνχ γηα ηα έξγα θαη ηελ 
θαηαλάισζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη παξνρή 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζε λπθηεξηλέο εξγαζίεο θιπ. 

 

Αρθρο  10ο 

ΣΙΜΔ ΜΟΝΑΓΟ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

 

Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν φηη ζα 
εθαξκφδεηαη ηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), δηεπθξηλίδεηαη φηη 
απηά ζα εθαξκφδνληαη άζρεηα κε ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή κηθξνχ ή κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ ησλ γλσζηψλ ή άιισλ 
ηχπσλ θαηλνχξησλ ή κε, εξγαηηθψλ ρεηξψλ ελ φισ ή ελ κέξεη, ζε κηθξή ή ζε κεγάιε αλαινγία θιπ). 

 

ηελ ΔΤ αλαθέξνληαη πνηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) ηζρχνπλ γηα ηηο 
ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

Αρθρο  11ο 

ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζηλ ΔΦΚΑ. Δάλ απηφ 
δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΦΚΑ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ 
ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο.  

 

Αρθρο  12ο 

ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΧΝ,  ΑΣΤΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακειιεηί 
ζηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηηο απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο  ζ΄ απηφλ δηαηαγέο θαη εληνιέο 
ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θιπ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Αρθρο  13ο 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ - ΗΜΑΝΗ 

 

Ο αλάδνρνο επί πιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ πγεία θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο ην 
εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαη πξνο θάζε ηξίην. Η πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 
εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
θαη απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηα 
ζρεηηθά άξζξα ηεο Δ..Τ. 

 

Μεηαμχ άιισλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο ζηηο 
νπνίεο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλάινγα κε ηε θχζε ησλ 
έξγσλ ζεκάησλ θαη γεληθά πηλαθίδσλ αζθαιείαο, θξνληίδνληαο  γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο θαη ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπο. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά 
απηφκαηα ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα (FLASH LIGHTS) πνπ ζα ζπληεξνχληαη επαξθψο. Δπίζεο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη, ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 
αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία επί 
ησλ νδψλ θαη επί ησλ παξαθακπηεξίσλ θαη πξνζπειάζεσλ θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ 
έξγνπ εκέξα θαη λχρηα. Σέινο φια ηα ζθάκκαηα πξέπεη λα είλαη αζθαιψο θαη ζηαζεξά 
πεξηθξαγκέλα θαη λα ηνπνζεηνχληαη αλά απνζηάζεηο γεθπξψζεηο γηα ηελ νκαιή πξνζπέιαζε ησλ 
πεδψλ. 

 

Σα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο 
επζχλεηαη πνηληθψο θαη αζηηθψο γηα θάζε αηχρεκα ή δεκία νθεηιφκελα ζηελ κε ιήςε ησλ 
απαξαηηήησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

 

Αρθρο  14ο 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΗ ΧΦΔΛΔΙΑ - ΑΛΛΟΙ 
ΔΡΓΟΛΗΠΣΔ - ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαθχιαμε 
φισλ ησλ θνηλσθειψλ θάζε θχζεσο έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ή 
θνληά ζ΄ απηά ψζηε λα πξνιεθζνχλ δεκίεο ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κάζε βιάβε πνπ 
πξνθαιείηαη ζ απηά κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ πνηληθψο θαη αζηηθψο 
απηφλ. 

 

Ο αλάδνρνο πξέπεη επίζεο λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ελδέρεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαηαη 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ 
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ηνπο θπξίνπο ηνπο. Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή 
αλάκημε εθηφο αλ νξίδεηαη αιιηψο ζηελ ΔΤ, είλαη φκσο ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη 
απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε  ησλ εξγαζηψλ απηψλ κε δηθαηνχκελνο θακκία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε 
ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή δπζρεξεηψλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ απφ ηελ κεηαηφπηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο 
εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ή πνπ εμαηξέζεθαλ αξγφηεξα λφκηκα απφ απηήλ θαζψο επίζεο 
θαη απφ ην πξνζσπηθφ απηψλ ή ηνπ εξγνδφηε ή θάζε άιιεο αξρήο πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε έξγνπ κέζα ή θνληά ζην εξγνηάμηφ ηνπ. 

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο δέλδξα, 
ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθφζνλ ε βιάζηεζε 
απηή δελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε. Ο αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ ζα 
πξνεγεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ θιπ. 

 

Αρθρο  15ο 

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ 
φζσλ θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο ν δε θάζε 
θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε 
απηή. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ  κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ νηθείσλ Πξφηππσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

 

Αρθρο  16ο 

ΜΗΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθή ηνπ δαπάλε λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ θαη ησλ 
ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζε» ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ηκήκαηνο 
έξγνπ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηνηειψο. Σα παξαπάλσ ζα ππνβάιιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα ην 
έξγν Τπεξεζία θαη ζα ηα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ηειηθφ θάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ 

 

Αρθρο  17ο 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξν ηεο παξαδφζεσο γηα ρξήζε θάζε ηκήκαηνο 
έξγνπ φπσο θαη κεηά ηελ πεξαίσζε νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ 
ηνπο γχξσ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκαηα, 
εξγαιεία ή ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο 
εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, λα άξεη (θαηαζηξέςεη θιπ) θάζε βνεζεηηθφ έξγν ην νπνίν ζα 
ππνδείμεη ε Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, λα 
ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο ηνπο νπνίνπο ηα παξαπάλσ ήηαλ απνηηζεκέλα ή εγθαηαζηεκέλα θιπ, λα 
παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο πέξημ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 
γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο. Δπίζεο ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη φηαλ εθιείςεη ν ιφγνο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θιπ) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 
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θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ), πξνζηαηεπηηθήο 
θαηαζθεπήο πνπ έγηλε γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ πξνο απνθπγή θάζε θχζεσο δεκηψλ, 
θζνξψλ,αηπρεκάησλ θιπ ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, 
θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεσο έξγα θαζψο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ 
εξγνηαμίσλ. 

 

Δάλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ 
αλάδνρν δελ πξνβεί απηφο ζηελ έλαξμε θαη εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πεξαίσζε ησλ αλσηέξσ 
εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, εθπηπηνκέλεο ηεο δαπάλεο πνπ έγηλε απφ 
ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε πνπ ζα ζπληαρζεί, πέξαλ ηελ κε εθδφζεσο βεβαηψζεσο εκπξνζέζκνπ 
εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 
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