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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρκρο 1.

Αντικείμενο τθσ υγγραφισ - Οριςμοί

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε..Τ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν
εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί θ καταςκευι του ζργου «υντιρθςθ ςχολείων Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (2018)»
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτα υμβατικά Σεφχθ κα ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία :
α. Ο όροσ "Ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ι "Εργοδότθσ", ςθμαίνει τον-θν Διμο Μεγαρζων
β. Ο όροσ "Επιβλζπων" που μπορεί να αναφερκεί και ωσ "Επίβλεψθ" ι "Επιβλζπουςα Τπθρεςία" ι
"Διευκφνουςα Τπθρεςία" ςθμαίνει τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου που είναι θ Διεφκυνςθ
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων
γ. «Προϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Τπθρεςία) είναι θ Οικονομικι Επιτροπι που αποφαςίηει για τθν
κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και τθν κατάρτιςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που
εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για οποιαδιποτε μεταβολι των όρων τθσ φμβαςθσ
ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ
των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων.
δ. Ο όροσ "Ανάδοχοσ" ι "Εργολάβοσ", ςθμαίνει το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, εργολάβο δθμοςίων
ζργων, που αναλαμβάνει ζπειτα από δθμοπραςία τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που κακορίηονται
από τα υμβατικά Σεφχθ. Επίςθσ τουσ τυχόν νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του, κατάλλθλα
εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου.
ε. Ο όροσ "φμβαςθ" ι ‘’Εργολαβία’’ ι "υμβατικά Σεφχθ" ςθμαίνει τθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ
Προϊςταμζνθσ Αρχισ και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο
άρκρο 2.
ςτ. Ο όροσ "Ε..Τ." ςθμαίνει τθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων.

Άρκρο 2.

υμβατικά Σεφχθ- φμβαςθ

αν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται αυτά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ του ζργου και
ιςχφουν με τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ. Η ςειρά αφτθ αποδίδεται κατωτζρω.
1) Σο ςυμφωνθτικό.
2) Η Διακιρυξθ του ζργου
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3) Η Οικονομικι Προςφορά
4) Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ
5) Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).
6) Η Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα
τουσ,
7) Η Σεχνικι Περιγραφι.
8) Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ.
9) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.
10) Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.

Άρκρο 3.

Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Κανονιςμοί & Προδιαγραφζσ

Ιςχφουν οι ακόλουκοι Νόμοι και Διατάξεισ :
1) Ο Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν».
2) Οι διατάξεισ των νομοκετθμάτων που αναφζρονται ρθτά ςτθν Διακιρυξθ του ζργου
3) Σο Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε
κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (τα
ιςχφοντα άρκρα).
4) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ ,
Ανταγωνιςτικότθτασ , Τποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα “ Ζγκριςθ τετρακοςίων
ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) , με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε
όλα τα Δθμόςια ζργα.” κακϊσ και θ ςυνοδευτικι εγκφκλιοσ 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-102012.
5) Η Εγκφκλιοσ 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με κζμα: Απόφαςθ του
Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ
εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)"
6) Η ΚΤΑ Τπουργείων Ανάπτυξθσ και ΤΠΤΜΕΔΙ υπ' αρικ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012
7) Γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ, …) που διζπει τθν
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω κι αν δεν αναφζρονται ρθτά
παραπάνω.

Άρκρο 4.

φμβαςθ Καταςκευισ Ζργου-Αντικείμενο Εργαςιϊν

Η φμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με τθν υπογραφι
ςυμφωνθτικοφ που πρωτοκολλείται αυκθμερόν ςτο Πρωτόκολλο του Εργοδότθ.
Σο υμβατικό Αντικείμενο ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων των
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν φμβαςθ και τα αναπόςπαςτα υμβατικά τθσ Σεφχθ. Μεταξφ των
υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:
1) Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
2) Η ςφνταξθ των ερευνϊν, προγραμμάτων, μεκοδολογιϊν, επιμετριςεων και λοιπϊν τευχϊν και
εγγράφων που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

Άρκρο 5.

Χρόνοσ εγγφθςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ – Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί το ζργο ςε καλι
κατάςταςθ, ςυντθρϊντασ το, επιςκευάηοντάσ το και επανορκϊνοντασ με δαπάνθ του βλάβεσ ι φκορζσ
από ςυνθκιςμζνθ χριςθ, ορίηεται ςε ΕΝΝΕΑ (9) μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ βεβαίωςθσ
-4-

περαίωςθσ του ζργου, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν.4412/16. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
ορίηεται ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΠΑ.
Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία ζχουν ιςχφ εκτόσ των παραπάνω και οι ειδικζσ
ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του ν.4012/16.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιςτωτικά
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. -Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ δικαιοφχο.

Άρκρο 6.

Απαλλοτριϊςεισ

Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου δε κα απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ κατά τθν καταςκευι του. από τον
ΚτΕ

Άρκρο 7.

Ζναρξθ εργαςιϊν. Τπεφκυνοσ του Ζργου

Η θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν από τθν οποία αρχίηουν οι προκεςμίεσ του ζργου ςυμπίπτει με τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά τον εκπρόςωπό του για τθ διεφκυνςθ του ζργου, ςτον τόπο του ζργου με μόνιμθ
διαμονι ςτθν περιοχι των ζργων, εκείνον που όριςε ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ςχετικό άρκρο
τθσ διακιρυξθσ. Σα τυπικά προςόντα του εν λόγω εκπροςϊπου του Αναδόχου κα είναι ςφμφωνο με τισ
διατάξεισ του άρκρου 135 και 139 του Ν.4412/16. Η Ανακζτουςα Αρχι / Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται με
απόλυτθ κρίςθ τθσ να κάνει αποδεκτό ι όχι τον αντιπρόςωπο και να απαντιςει ςχετικά. ε αρνθτικι
απάντθςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει το ταχφτερο να ορίςει άλλον κατάλλθλο αντιπρόςωπο. Μζχρι τότε επί
τόπου του ζργου κα βρίςκεται ο Ανάδοχοσ.

Άρκρο 8.

Επίβλεψθ των ζργων

Η εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων.
Ο ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 136, του 138,
του 142, του 146 του Ν.4412/16. Η άςκθςθ επίβλεψθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ του
αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν ςφμβαςθ.
Η Τπθρεςία Επίβλεψθσ ορίηει εντόσ 15 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τον επιβλζποντα
μθχανικό του ζργου και τισ επιτροπζσ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ και
χαρακτθριςμοφ εδαφϊν όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάςεισ αυτζσ
κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο.

Άρκρο 9.

Τπεργολαβίεσ και Καταςκευαςτικζσ Κοινοπραξίεσ.

Η φναψθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του Αναδόχου και τρίτθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει
ςφμφωνα με το άρκρο 165, 166, 336 του Ν.4412/16 και των οριηομζνων ςτο άρκρο 25 τθσ Διακιρυξθσ.
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Άρκρο 10.

Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία των
ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ εξεφρεςθσ, μεταφοράσ
απόκεςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το
ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ενδεχόμενο πλθμμφρων των χειμάρρων και γενικά όλεσ τισ
φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ, του εδάφουσ και υπεδάφουσ,
το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των πάνω και κάτω από το ζδαφοσ δυνατό να ςυναντθκοφν υλικϊν και
νερϊν, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν
και όποια άλλα ηθτιματα που με οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με τθ
ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε και ζλαβε υπόψθ του ςτθν προςφορά τον φόρτο
και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και τθν φπαρξθ και λειτουργία των ζργων και δικτφων
κοινισ ωφελείασ (αγωγοφσ, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΣΕ κ.λ.π.). θμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για
αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ
Ωφελείασ, ανικουν όλεσ ςτον ανάδοχο. Όλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται με γνϊςθ τθσ Επίβλεψθσ.
Ζτςι, θ αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ των
εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ, τα δε πορίςματα ςυςκζψεων κ.λ.π. κα ανακεφαλαιϊνονται ςε ενθμερωτικζσ
αναφορζσ που κα υποβάλλονται μζςα ςε 10 εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι αναμζνονται παρεμβολζσ από άλλουσ Αναδόχουσ άλλων ζργων και για τον
λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ προςφοράσ και ςτο αναλυτικό
πρόγραμμα καταςκευισ και ότι καμία τζτοια παρεμβολι κα αποτελζςει βάςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ άλλουσ Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο
138 του Ν.4412/16 να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν φορζα του
δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να
προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ
και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν
ι διακοπϊν.
Για τον ζλεγχο υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων κλπ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει λεπτομερι ειδικι ζκκεςθ και
καταςκευαςτικά ςχζδια, που κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. Η ειδικι
ζκκεςθ αυτι και τα ςχζδια κα ςυνοδεφουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν. τισ εργαςίεσ αυτζσ
περιλαμβάνονται όλεσ αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτροπι ι διευκζτθςθ και γενικά τον ζλεγχο
των υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων ι χειμάρρων κλπ χωρίσ να διαταραχκεί θ λειτουργία τουσ. Οι εργαςίεσ
για τον ζλεγχο των υφιςτάμενων αγωγϊν (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ΟΣΕ, ΔΕΗ κλπ) όπωσ πιο πάνω
προδιαγράφεται κα αρχίςουν πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν των ζργων που κα καταςκευαςτοφν και
κα τελειϊςουν μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τθν τελικι αποκατάςταςθ των ςκαμμάτων.
Με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Επιβλζπων ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του Αναδόχου τθν
εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι και πιςτι εκτζλεςθ
των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τευχϊν και δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ
Επίβλεψθσ, να τα τροποποιιςει. Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ που κρίνει ότι μεταβολι ςχεδίου
τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κα απζβαινε από τεχνικι και οικονομικι άποψθ ςε όφελοσ του ζργου, να το
γνωρίςει ςτον Επιβλζποντα, ο οποίοσ μπορεί να αποδεχτεί ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ μεταβολι.

Άρκρο 11.

Σεχνικι διεφκυνςθ του ζργου - Προςωπικό του Αναδόχου

Η τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα διζπεται από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 139 του
Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί μζςω του εκπροςϊπου που ζχει ορίςει, ςφμφωνα με
το άρκρο 9 (ζναρξθ εργαςιϊν) τθσ παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να εγκαταςτιςει ςτον τόπο εκτελζςεωσ του ζργου, γραφείο ςτελεχωμζνο
με ειδικευμζνο και ζμπειρο τεχνικό προςωπικό ιτοι πολιτικό μθχανικό και μθχανολόγο μθχανικό, που
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χρειάηεται για τθ διεφκυνςθ και παρακολοφκθςθ του ζργου, το οποίο ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι
ηθτθκεί κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει επίςθσ κατάςταςθ
των προςϊπων που κα είναι εξουςιοδοτθμζνα να αναπλθρϊνουν τουσ παραπάνω αναφερομζνουσ κατά
τθν απουςία τουσ. Οι επιςτάτεσ και εργοδθγοί του Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί να τον βοθκοφν ςτθν
εκτζλεςθ των ζργων, τισ επιμετριςεισ κλπ. Οι εργατοτεχνίτεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ
καταλλθλότθτα για το ςκοπό για τον οποίο χρθςιμοποιοφνται.
Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται
δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου.

Άρκρο 12.
Επίβλεψθσ

υμμόρφωςθ Αναδόχου προσ τθν ςφμβαςθ και τισ διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και των
λοιπϊν ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, όπωσ και με τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. Ο
Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται ςτισ διαταγζσ που του δίνονται προφορικά αλλά
μόνο ςτισ ζγγραφεσ διαταγζσ ι ςε υπθρεςιακά ςθμειϊματα του Επιβλζποντα μθχανικοφ που
επικυρϊνονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ.
Κατ' εξαίρεςθ και ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 138, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο
των ζργων. τθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο του ζργου. Αν τθ
διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία,
για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν ανωτζρω
ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο
Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει, ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ
μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.

Άρκρο 13.

Πθγζσ Αδρανϊν Τλικϊν. Διάκεςθ πλεοναηόντων.

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5,10 & 11 του άρκρου 138 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα αδρανι υλικά που κα
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Σα αδρανι υλικά (αμμοχάλικα οδοςτρωςίασ, εγκιβωτιςμοφ αγωγϊν, ςτραγγιςτθρίων, κ.λ.π) που κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι κραυςτά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμιά
υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων για τθν παραγωγι υλικϊν προσ χριςθ του
Αναδόχου ςτο ζργο, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ που κα προςφζρει για τθν καταςκευι του ζργου να
ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οιονδιποτε λόγο απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν προμικεια από λατομεία,
ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιοφντων αδρανϊν υλικϊν, ι για τθ μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων προσ παραγωγι
των υλικϊν αυτϊν.
Επίςθσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του, πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ οδϊν
προςπζλαςθσ, μεταφορϊν των υλικϊν από οποιαδιποτε πθγι και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μθ
αναγνωριηόμενθσ ουδεμίασ αξίωςθσ του αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ λόγω πρόςκετων
τυχόν μεταφορϊν ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψθσ και
δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ αυτϊν κ.λ.π.
Σα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται, μετά από υποβολι προτάςεωσ από τον ανάδοχο
ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που
δεν είναι δυνατι θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε προεγκρικζντεσ χϊρουσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να
εξεφρει και να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, με τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ
ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.
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Άρκρο 14.

Ποιότθτα υλικϊν - Ζλεγχοσ

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν για
τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Η παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι
ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016).
Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων ιςχυουςϊν
Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ πριν χρθςιμοποιθκοφν. Τλικά και άλλα είδθ που
χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά και ζγκριςθ κα απορρίπτονται, εφόςον
διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. Σα απαιτοφμενα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα παίρνονται
ζγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τθ χριςθ και κα εξετάηονται από τθν Τπθρεςία. τθν ςυνζχεια, όταν
απαιτείται, τα δείγματα κα ςτζλνονται για εξζταςθ ςε κατάλλθλο κρατικό εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν. Γι
αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του ονόματοσ του υλικοφ και του εργοςταςίου και
τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανι υλικά τον τόπο προζλευςθσ, τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του
ζργου και το όνομα του Αναδόχου, κακϊσ και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν
ανταποκρίνονται προσ το δείγμα. Επίςθσ αναγράφεται το είδοσ του ελζγχου ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα
υλικά. Κάκε ςχετικι δαπάνθ κα επιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων
και οφζλουσ του.
Αν κατά τθν καταςκευι του ζργου θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία θ
μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ
καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Η δαπάνθ
για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ
ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και
αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.

Άρκρο 15.

Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Καταςκευϊν

Η επιβλζπουςα Τπθρεςία κα προβαίνει όποτε κρίνει ςκόπιμα και με δαπάνθ του Αναδόχου ςε ελζγχουσ
και δοκιμζσ των καταςκευϊν, ϊςτε να διαπιςτϊνει μεταξφ των άλλων τθν ποιότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα αυτϊν. Οι ζλεγχοι - δοκιμζσ είναι:


Αντοχι / ποιότθτα ςκυροδζματοσ.



Αντοχι / ποιότθτα κονιαμάτων.

Άρκρο 16.

Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Εξοπλιςμοφ

Για τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να
προςκομίηονται εγκαίρωσ ςτθν Τπθρεςία τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι και τα ςχετικά
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ϊςτε να ελζγχεται εάν ο εξοπλιςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτισ
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. Ο εξοπλιςμόσ που κα τοποκετείται κα είναι απόλυτα καινοφργιοσ,
αποκλειομζνων εντελϊσ των ανακαταςκευαςμζνων ςυςτθμάτων.
Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ
Τπθρεςία ςυνίςτανται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτουσ ακόλουκουσ ελζγχουσ:


Διαδοχικζσ εκκινιςεισ αντλιϊν και κινθτιρων ςτισ επιτρεπόμενεσ ςυχνότθτεσ εκκίνθςθσ,



Κραδαςμοί κατά τθ λειτουργία των διαφόρων μθχανιςμϊν,



τάκμθ κορφβου των μθχανθμάτων ςε πλιρθ λειτουργία,
-8-



Διαρροζσ λιπαντικϊν

Άρκρο 17.

Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 145 του Ν.
4412/2016
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλο τον μθχανικό εξοπλιςμό που κα
απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από τον Εργολάβο κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ
και θ ςυντιρθςι του κα γίνεται κανονικά. Ο αρικμόσ και οι αποδόςεισ των μθχανθμάτων κα κακοριςτοφν
με λεπτομζρεια ςτο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που κα ςυνταχκεί και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 22Δ τθσ διακιρυξθσ του ζργου.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα μθχανικά κ.λ.π.
μζςα που ειςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεϊνεται, μζςα ςε δεκαιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ Τπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί
τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό κ.λ.π. ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν
και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των
μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου,
κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ) ςφμφωνα με το κάκε φορά ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (ΠΔ
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: το
ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα
ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).
Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:


Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ



Άδεια κυκλοφορίασ



Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.



Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)



Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ
μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.



Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα
αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).



Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).

Άρκρο 18.
Προκεςμία Αποπεράτωςθσ- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικζσ/Αποκλειςτικζσ
Σμθματικζσ Προκεςμίεσ- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδοσ των εργαςιϊν Ποινικζσ ριτρεσ
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016.
Η ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕ
Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε δζκα πζντε μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ πρζπει να υποβάλλει ςτθν
Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ αναλυτικό πρόγραμμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 145 και 147 του
Ν.4412/2016 ςτο οποίο κα φαίνεται θ ςειρά εκτζλεςθσ των ζργων. Σο πρόγραμμα αυτό κα ςυνταχκεί και
υπό τφπο διαγράμματοσ προόδου ζργων (διαγράμματα GANTT) ζτςι ϊςτε να φαίνονται ςαφϊσ τα
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τμιματα, θ αξία τουσ (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευςθσ) και τα χρονικά όρια αποπεράτωςθσ του
ζργου, κακϊσ και τα μθχανικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε τμθματικι προκεςμία. Σο
πρόγραμμα αυτό πρζπει να επιςτραφεί ςτον εργολάβο εγκεκριμζνο ι τροποποιθμζνο μερικά ι ολικά,
μζςα ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθν υποβολι του.
τθν περίπτωςθ που κα περάςει θ δεκαπενκιμερθ προκεςμία από τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου,
χωρίσ αυτόσ να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν
παρ.2 του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016.
Η ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των 30
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνικϊν και εργατϊν και μθχανικά
μζςα καταςκευισ ι να εργαςκεί υπερωριακά και τισ Κυριακζσ και γιορτζσ και να καταρτίηει νυκτερινά
ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αν αυτό κρικεί
απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςφμφωνα προσ το παραπάνω πρόγραμμα
προόδου τουσ. Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των ζργων δεν είναι
ικανοποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να
αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και τον αρικμό των
μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα μζτρα που επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των
ζργων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ,
χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ.
Η μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδειγμζνα αδικαιολόγθτθ
κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει ςτον Εργοδότθ το δικαίωμα
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να ςτεριςει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα ςυνζχιςθσ του ζργου, ςε
εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 145 του Ν.4412/16. Η μθ άςκθςθ των παραπάνω
δικαιωμάτων του Εργοδότθ, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ που προκφπτει
από τθ ςφμβαςθ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςιϊν και καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςφμφωνα με το
άρκρο 146 του Ν.4412/2016. Σο θμερολόγιο κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και να
αναγράφονται ςε αυτό, με ςυνοπτικό τρόπο, ιδίωσ:
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου,
β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το
προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ,
γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ
του εργοδότθ,
δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν. Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει
πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι,
ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ,
ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ,
η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ να καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα
με τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό,
θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ,
κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ,
ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν
κακυςτεριςεισ, ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν,
αα) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,
ββ) ζκτακτα περιςτατικά και
γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ,
δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο.
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Σο θμερολόγιο τθρείται με μζριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόςωπό του και από
εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ. Σο ζνα (αποκοπτόμενο) φφλλο περιζρχεται ςτθ Επιβλζπουςα
Τπθρεςία εντόσ επτά (7) θμερϊν, με μζριμνα του εντεταλμζνου οργάνου τθσ επίβλεψθσ (εκτός αν άλλως
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).
Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον
εργολάβο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί
από τθ Επιβλζπουςα Τπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα,
φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων.
Για τθν παράβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 148 του Ν.4412/16.
Σο ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ δεν μπορεί να ξεπεράςει το ποςοςτό 3% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
χωρίσ ΦΠΑ. Μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/16 ιτοι:
i.

κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα
ςτθ ςφμβαςθ,

ii.

ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ ςφμβαςθ
χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ,

iii.

ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μία αποκλειςτικι
προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ,

ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

Άρκρο 19.

Σοπογραφικζσ εργαςίεσ - Εφαρμογζσ ςτο ζδαφοσ - χζδιο εφαρμογισ

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε όλθ τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ των ζργων, όλα τα όργανα ελζγχου, τα βοθκθτικά εξαρτιματα και το κατάλλθλο προςωπικό,
που είναι αναγκαία για όλουσ τουσ τοπογραφικοφσ ελζγχουσ που κα απαιτθκοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ
καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ, πριν αρχίςει κάκε μόνιμθ εργαςία, πρζπει να εγκαταςτιςει ζνα
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μόνιμων υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERES) ςτα διάφορα τμιματα του ζργου,
όπωσ απαιτείται ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα του δοκοφν (άρκρο 114, ΠΔ 696/74).
Κάκε εργαςία αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων
χαράξεων, γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, θ οποία ελζγχει
τθν ακρίβεια ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Οι δαπάνεσ των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά,
μζςα και προςωπικό βαρφνουν τον Ανάδοχο.
Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου δφναται να απαιτθκεί θ ςφνταξθ ςχεδίων, διαγραμμάτων και
πινάκων, ςχζδια εφαρμογισ απαραίτθτα τόςο για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν όςο και
για τθν ευκολότερθ παρακολοφκθςι τουσ.
Δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν καταςκευι τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ, αρμονικά και ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο αναλυτικό πρόγραμμα, ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα
Τπθρεςία το ςχζδιο εφαρμογισ που κα ςυντάςςει με δικι του δαπάνθ. Σα υποβαλλόμενα ςχζδια πρζπει
να περιζχουν όλα τα απαραίτθτα καταςκευαςτικά ςτοιχεία και περιγραφι των μεκόδων καταςκευισ και
κα ςυνοδεφονται από τεχνικι ζκκεςθ που κα περιζχει τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, ϊςτε θ
Επιβλζπουςα Τπθρεςία φςτερα από ζλεγχο και διορκϊςεισ να επιςτρζψει τα ςχζδια ςτον Ανάδοχο ςε
πζντε (5)μζρεσ. ε περίπτωςθ που επιβάλλεται θ αναςφνταξθ των ςχεδίων εφαρμογισ από τον Ανάδοχο,
αυτόσ υποχρεοφται ςε πζντε (5)μζρεσ να υποβάλλει ξανά για ανακεϊρθςθ και θ Τπθρεςία τα επιςτρζφει
τελικά ςε τρεσ (3)μζρεσ κεωρθμζνα. Ζτςι ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν υποβολι τουσ από τον Ανάδοχο
μζχρι τθν επιςτροφι τουσ ςε αυτόν κεωρθμζνα να μθν υπερβαίνει ςυνολικά τισ είκοςι τρεισ (23) μζρεσ.
Η κεϊρθςθ των ςχεδίων εφαρμογισ δεν πρζπει να κεωρείται :
i.

Ότι επιτρζπει οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
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ii.

Ότι απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ οποιουδιποτε ςφάλματοσ που κα
περιζχεται ςτισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου εφαρμογισ, όπωσ διαςτάςεισ, ενδείξεισ υλικϊν
κ.λ.π.

iii.

Ότι αποτελεί ζγκριςθ ι αποδοχι εκ μζρουσ του Εργοδότθ και των αντιπροςϊπων του για
παρεκκλίςεισ από τα ςχζδια λεπτομερειϊν που παραδόκθκαν ςτον Ανάδοχο από τον
Εργοδότθ και φαίνονται μεν ςτα ςχζδια εφαρμογισ, αλλά δεν δικαιολογοφνται με ειδικι
ζκκεςθ που υποβάλλεται μαηί με αυτά, ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο.

Αν για οποιαδιποτε αιτία ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ
αποκλίςεων ι παραλλαγϊν από τα ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ και άλλα ςτοιχεία τθσ φμβαςθσ που
του παραδόκθκαν από τον Εργοδότθ, οφείλει να ςυμπεριλαμβάνει αυτζσ τισ αποκλίςεισ και παραλλαγζσ
ςτα ςχζδια εφαρμογισ που κα υποβάλλει απαραίτθτα και ςχετικι δικαιολογθτικι ζκκεςθ, όπου κα τισ
περιγράφει και κα τισ δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότθ εξαρτάται θ ζγκριςθ των
υποβαλλόμενων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων, ςυνολικά ι μερικά οπότε γίνεται προςαρμογι των ςχετικϊν
όρων τθσ ςφμβαςθσ που επικυρϊνονται με ζγγραφο από τθν Επιχείρθςθ.
Η αποςιϊπθςθ τζτοιων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων ι θ αναγραφι τουσ ςτα ςχζδια χωρίσ υποβολι τθσ
ςχετικισ δικαιολογθτικισ ζκκεςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του Αναδόχου.

Άρκρο 20.

Απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν.

Σα προϊόντα εκςκαφισ και γενικά κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από κατεδαφίςεισ,
καταςκευζσ ςχετικζσ με τισ αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων κλπ, κα απομακρφνονται χωρίσ
κακυςτζρθςθ. Σα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, ϊςτε να περιοριςτεί όςο είναι
δυνατό το χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν κυκλοφορία πεηϊν, οχθμάτων κλπ που
προζρχεται από αυτό. Τλικά που χρειάηονται να απομακρυνκοφν είναι :
α. Σα προϊόντα εκςκαφϊν
β. Σα άχρθςτα προϊόντα εκςκαφισ που προζρχονται από κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ.
γ. Σα πλεονάςματα προϊόντων εκςκαφϊν ι κατεδαφίςεων που προζρχονται από διάφορεσ ςχετικζσ με
τον αγωγό καταςκευζσ (λικόςτρωτα, υποδομζσ, αμμοχάλικο κλπ).
δ. Οι κυβόλικοι και τα γρανιτικά κράςπεδα κα πρζπει να μεταφζρονται μετά από διαλογι ςε ειδικό
χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ που κα ορίηεται από τθν Τπθρεςία.
Η εργαςία απομακρφνςεωσ των προϊόντων εκςκαφισ που περιςςεφουν πρζπει να εκτελείται από τον
Ανάδοχο χωρίσ αντίρρθςθ και άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι μικρι. Οι κζςεισ αποκζςεωσ
των υλικϊν αυτϊν εγκρίνονται κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι. Η δαπάνθ απομακρφνςεωσ
περιλαμβάνεται ςτθν τιμι εκςκαφισ.
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων
(Α.Ε.Ε.Κ.) ιςχφουν :


Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν
Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. “



θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , κακϊσ
και



θ ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Τπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ.
Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - Διευκρινίςεισ
επί των απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

-12-

Άρκρο 21.

Πλθμμελισ καταςκευι των ζργων - Κακοτεχνίεσ

Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία
παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι
διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα,
κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν
αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν
εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ
αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ
τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί
να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ.
Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 170 και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ διευκφνουςα
υπθρεςία.
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι
εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ
προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί,
τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 159 για τθν αποκατάςταςθ των
κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ
ζνςταςθ του αναδόχου.

Άρκρο 22.

Τγιεινι & Αςφάλεια Εργαηομζνων ςτο ζργο

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο για προςωπικό του, ι το προςωπικό του
φορζα του ζργου, ι οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι
ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου (άρκρο 138 του Ν.
4412/2016) και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ
Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά,
αναφζρονται:


Σο από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και θ τροποποίθςι του με το Π.Δ. 17/78 “Περί αςφαλείασ
εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων“



Σο Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ
αςχολουμζνων μιςκωτϊν"



Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν”



H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εκτόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν“



Σο Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν
εργαςιϊν”



Σο Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε
εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ”



H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εντόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν”



Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρϊςεισ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ διατάξεισ
αςφαλείασ ςτθν οικοδομι, βιομθχανία κλπ.”



Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων”



Σο Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ
εργαςίασ”
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Σο Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Τγείασ για τθ
χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89 /655 /ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθ χριςθ απ’
τουσ εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν
οδθγία 89/ 656 /ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον
χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και
οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προςταςία των εργαηομζνων απ’ τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται
με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία
90/340/ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι / και υγείασ
ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58 /ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ ΕΟΚ".



Σο Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ υγιεινισ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ".



Σο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα
προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ζργων”, ςε ςυμμόρφωςθ μετθν οδθγία 92/ 57 / ΕΟΚ.

χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι
μελζτθ (ςτατικι μελζτθ ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα
ςχετικά μζτρα. Ο Ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται
προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για
τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ
αποφάςεισ του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Βϋ
266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Βϋ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Βϋ 16), ςτο χρονοδιάγραμμα των
εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν
κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε τριάντα ( 30 )
θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ να κατακζςει ςτον ΚτΕ τεφχοσ ςτο οποίο κα
περιλαμβάνεται το χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για
το ςφνολο του Ζργου που αναλαμβάνει, ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96. θμειϊνεται ότι απαραίτθτο ςτοιχείο
για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.)
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ Τπθρεςίασ,
κακϊσ και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο του Ζργου, τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ
Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) όπωσ π.χ., προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, πλαςτικζσ
γαλότςεσ, φωςφορίηοντα πανωφόρια (για το χειμϊνα), φωςφορίηοντα γιλζκα (για το καλοκαίρι),
προςτατευτικά γάντια, ωτοαςπίδεσ, προςτατευτικά γυαλιά και καπζλα θλίου, κουτιά Πρϊτων Βοθκειϊν
ζνα για τα γραφεία και ζνα για κάκε όχθμα του εργοταξίου, μάςκεσ διαφόρων τφπων, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να αςφαλίςει ςτο κατά περίπτωςθ αςφαλιςτικό ταμείο όπωσ προβλζπεται
από το Νόμο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει.
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ όλων των διατάξεων και κανονιςμϊν των
ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν παροχι εργαςίασ ,όπωσ υποδεικνφονται ςτο .Α.Τ. και Φ.Α.Τ
των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ , ζχει τθν ευκφνθ για κάκε παράβαςθ και κατά ςυνζπεια βαρφνεται
με τθν καταβολι προςτίμων, αποηθμιϊςεων και όποιων άλλων ποςϊν του καταλογίηονται.
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Άρκρο 23.

Φφλαξθ υλικϊν, ζργων, υπαρχουςϊν καταςκευϊν και μζςων

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να φυλάγει με ευκφνθ και δαπάνεσ του τα εφόδια και υλικά που ζχει ςτθν κατοχι
του (ςωλινεσ, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτιματα) και που προορίηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο
Ανάδοχοσ κα ευκφνεται για κάκε απϊλεια ι κραφςθ ι φκορά αυτϊν και ζχει υποχρζωςθ να τα
αντικαταςτιςει.
Όλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα
εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο εργοδότθσ διαπιςτϊςει ότι ο
Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ
περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο,
και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει.

Άρκρο 24.

Προςταςία βλάςτθςθσ – περιβάλλοντοσ.

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Οφείλει να τθρεί
τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του παρόντοσ
ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία.
Ο Ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν βλάςτθςθ τθσ περιοχισ όπου εκτελείται το ζργο και
ευκφνεται για κάκε κόψιμο δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που δεν κα ιταν απαραίτθτθ για
τθν εκτζλεςθ του ζργου. ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ,
που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν
Τπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να
προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον
ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται
οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.
Παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όπωσ θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, θ παράλειψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν αποκατάςταςθ
φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα επιβάλλουν ςτον ανάδοχο τισ κυρϊςεισ του
άρκρου 81 του Ν.3669/08.

Άρκρο 25.

Βλάβεσ ςτο ζργο - Βλάβεσ από ανϊτερθ βία

Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε
αιτία εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ προκεςμία τα
ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν οριςτικι
παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει
τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ
του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί
δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ.
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ
επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που
οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των
κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα
καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 του Ν. 4412/16.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.
ε περίπτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από ανϊτερθ βία ςτα ζργα που εκτελοφνται ι ςτα υλικά που
βρίςκονται ςτο εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα, με αναφορά του ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, που
υποβάλλεται μζςα ςε δζκα μζρεσ από τότε που ςυνζβθ θ ηθμία, να αναφζρει το χρόνο που ςυνζβθ θ
ηθμία, τθν αιτία που τθν προκάλεςε, το είδοσ, τθν ζκταςθ και τθν δαπάνθ που απαιτείται για τθν
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επανόρκωςι τθσ. Όςα ιςχφουν για τθν αίτθςθ επανόρκωςθσ ηθμιϊν από ανωτζρα βία ορίηονται ςτο
άρκρο 157 του Ν.4412/16.

Άρκρο 26.

Χριςθ ζργου πριν από τθν αποπεράτωςθ

Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να πάρει ςτθν κατοχι του ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του ζργου
ζχει τελειϊςει μερικά ι ολικά, μόνο μετά από διοικθτικι παραλαβι του (τμθματικι) κατά τισ διατάξεισ του
άρκρου 169 του Ν.4412/16.
Αν θ κατοχι ι θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλογθ
παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου.
ε περίπτωςθ που θ χρθςιμοποίθςθ του ζργου από τον Εργοδότθ πριν από τθν αποπεράτωςι του
ςυνεπάγεται πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότθσ του καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ
που πρζπει να είναι απόλυτα δικαιολογθμζνεσ.
Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν
από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 157 του Ν.4412/16..

Άρκρο 27.

Περιεχόμενο των τιμϊν του Σιμολογίου

Οι τιμζσ του Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνων εργαςιϊν και ο Ανάδοχοσ δεν ζχει
δικαίωμα άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ.
φμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του Σιμολογίου περιλαμβάνονται:
α. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ,
δθλαδι μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από
οποιαδιποτε αιτία, οι δαπάνεσ παραλαβισ επί τόπου και επιςτροφισ των μθχανθμάτων, οι
δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρά τουσ.
β. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ από
εργοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για θμερομίςκιά
τουσ, θμεραργίεσ, αςφαλίςεισ, ϊρεσ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ κ.λ.π.
γ. Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται για κάκε είδοσ εργαςίασ με τισ φορτοεκφορτϊςεισ και τισ
μεταφορζσ τουσ, με οποιοδιποτε μζςο από τον τόπο παραγωγισ ι προμικειασ επί τόπου των
ζργων, κακϊσ και κάκε άλλου υλικοφ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα κα
απαιτθκεί για τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
δ. Οι τυχόν δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφάλιςθ των υλικϊν και αποηθμιϊςεισ για τθν προςωρινι
κατάλθψθ εκτάςεων για τθν μεταφορά και αποκικευςι τουσ.
ε. Σα ζξοδα απόςβεςθσ, φκοράσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων, μθχανθμάτων και υλικϊν.
ςτ. Γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του Σιμολογίου. Καμία
αποηθμίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων, είτε ωσ προσ τισ
ποςότθτεσ και τισ αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε εργαςία, είτε
ωσ προσ τισ τιμζσ των θμερομιςκίων και υλικϊν, μετά τθν αποδοχι ςυμμετοχισ του Αναδόχου ςτον
διαγωνιςμό.
η. Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ οριςμζνων εργαςιϊν με τα χζρια εργατοτεχνιτϊν για τισ περιπτϊςεισ που θ
εκτζλεςι τουσ είναι αδφνατθ ι δεν ενδείκνυται με μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ για τθν
καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 28.

Ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου

Σο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου που κακορίηεται ςε δεκαοκτϊ ςτα εκατό (18%)
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ του Σιμολογίου αλλά
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υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των τιμϊν προςφοράσ και μπαίνει ςε ιδιαίτερο κονδφλι ςτον προχπολογιςμό
προςφοράσ και ςτουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμισ του Αναδόχου (ςφμφωνα με τθν παρ. 7.κ του άρκρου 53
του Ν. 4412/16). τθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου, που
καταβάλλεται πάνω ςτθν αξία των εκτελοφμενων ζργων με τισ ιςχφουςεσ ι τισ τιμζσ μονάδασ,
περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ειδικϊν εκκζςεων, ςχεδίαςθσ των ςχεδίων εφαρμογισ με
προςαρμογι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςτισ μετριςεισ που ζγιναν ςτο ζδαφοσ με τισ οδθγίεσ τθσ
Επίβλεψθσ.

Άρκρο 29.

Προκαταβολζσ

Μετά από αίτθμα του αναδόχου χορθγείται ς’ αυτόν ζντοκθ προκαταβολι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 150 και άρκρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ και ςτον ανάδοχο δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθ
προκαταβολισ.
Η χοριγθςθ οποιαςδιποτε προκαταβολισ γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου από τον ανάδοχο επί
τόπου του ζργου. Για το ποςό αυτό βαρφνεται ο Ανάδοχοσ με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι
για χορθγθκείςα προκαταβολι για το αναπόςβεςτο τμιμα τθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα
διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου. Σο ποςοςτό του επιτοκίου κακορίηεται
ειδικά και ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου
δωδεκάμθνθσ ι αν δεν εκδίδονται τζτοια εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ και αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και Τποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων.
Η χορθγουμζνθ προκαταβολι εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ μετά από αίτθςθ του
αναδόχου και καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μετά από υποβολι λογαριαςμοφ και ζγκριςθ αυτοφ από τθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία ςτο ςφνολό τθσ ι τμθματικά.

Άρκρο 30.

φνταξθ μθτρϊου του ζργου

Η ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ.
ε κάκε περίπτωςθ το Μθτρϊο πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα:
1) Σεχνικι ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται:


Ζκκεςθ ςχετικι με τθν μελζτθ και καταςκευι του ζργου



Ζκκεςθ επί του τρόπου λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του ζργου



Πίνακασ απογραφισ, όπου κα περιγράφονται κατά τρόπο περιλθπτικό, τα επιμζρουσ τμιματα που
ςυγκροτοφν το όλο ζργο



Απολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου.

2) χζδια ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν (as build)
3) Σο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για το ςφνολο
του ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ κα ςυνταχκοφν ςε τρία
(3) αντίγραφα, τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία μόλισ αποπερατωκεί το Ζργο. Οι δαπάνεσ για τθν
ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ του
Σιμολογίου. Η εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε, και επομζνωσ δεν κα εκδίδεται βεβαίωςθ
περαίωςθσ, αν μετά το τζλοσ των εργαςιϊν δεν υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του
Ζργου.

Άρκρο 31.

Επιμετριςεισ – Αφανείσ Εργαςίεσ

Οι επιμετριςεισ γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/16.
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το τζλοσ κάκε διμινου, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ
εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο διάςτθμα. Η επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία
ςυνοπτικι περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων
κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά
ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των
πρωτοκόλλων αφανϊν εργαςιϊν.
Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζλεγχο το
αργότερο είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ χρονικοφ διαςτιματοσ,
αφοφ υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ.
Η Διευκφνουςα Τπθρεςία, μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν υποβολι των επιμετριςεων από
τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, να εγκρίνει τισ
επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που ζχουν ελεγχκεί και διορκωκεί. Η
κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχοσ, εάν δεν αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το
προβλεπόμενο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ. Εάν οι υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που
κακιςτοφν αδφνατο τον ζλεγχο ι τθ διόρκωςι τουσ, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ
ςτον ανάδοχο μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν και τον καλεί για τθν
ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων ελλείψεων. Σα ςτοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτθτα από τθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα και αρικμθμζνα. Ο
Ανάδοχοσ μζςα ςε ζνα μινα υποχρεοφται να επανυποβάλλει τισ επιμετριςεισ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα
ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν πρόςκλθςθ. Μετά επανυποβολι των επιμετριςεων, θ Διευκφνουςα
Τπθρεςία δεν μπορεί να τισ επιςτρζψει εκ νζου ςτον ανάδοχο προσ ςυμπλιρωςθ, αλλά υποχρεοφται μζςα
ςε ζνα (1) μινα να τισ ελζγξει, να τισ διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να τισ κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο. Οι
επιμετριςεισ, εάν δεν επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο πάνω
προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν ι εάν, μετά τθν επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν,
διορκωκοφν, εγκρικοφν και κοινοποιθκοφν ςτον ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία προκεςμία,
κεωροφνται αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μόνο υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν από τον
ανάδοχο ςε επόμενο λογαριαςμό.
Οι επιμετριςεισ του ζργου, εγκεκριμζνεσ από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ,
μπορεί να ελεγχκοφν εκ νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ
αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 152 του Ν. 4412/16.
Οι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςε
επόμενο λογαριαςμό.
Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι
του ζργου (αφανείσ εργαςίεσ), όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι
τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να καλζςει Επιβλζποντα και τθν Επιτροπι Παραλαβισ Αφανϊν Εργαςιϊν, προκειμζνου να προβοφν από
κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι
πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Σο πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον
επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν
εργαςιϊν. Η πρόςκλθςθ τθσ αναδόχου προσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από
κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων
υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Η μθ ανταπόκριςθ των
εντεταλμζνων οργάνων ςτθν πρόςκλθςθ μπορεί να αποτελεί λόγο υπερθμερίασ του κυρίου του ζργου και
επιφζρει πεικαρχικζσ ποινζσ ςτουσ υπεφκυνουσ. Σο πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ςυνοδεφει
υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν δεν ζχει εκτελεςτό διοικθτικό χαρακτιρα και δεν
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προςβάλλεται αυτοτελϊσ παρά μόνο από κοινοφ με τθν προςβολι τθσ εγκριτικισ πράξθσ τθσ
επιμζτρθςθσ.
Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και τθν «τελικι επιμζτρθςθ»,
δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων
και των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Αν αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία, οι ποςότθτεσ τίκενται όπωσ διορκϊκθκαν, ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν
ενςτάςεισ του αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. Η καταχϊρθςθ αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί
παραίτθςθ του αναδόχου από τζτοιεσ αιτιςεισ ι ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το
δικαίωμα ςε αυτόν να υποβάλει νζεσ. Για τισ επιμζρουσ επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από
τθν υπθρεςία, καταχωροφνται οι ποςότθτεσ των επιμετριςεων όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν
από τον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. Η τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ
ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο». Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ
τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τθν
ελεγμζνθ και διορκωμζνθ επιμζτρθςθ.
ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν από
τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ του, για
κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2%ο) επί του
ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Η ποινικι ριτρα
επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ.
Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι
επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και
ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Η τελικι επιμζτρθςθ που
ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο.

Άρκρο 32.

Περαίωςθ εργαςιϊν - Παραλαβι

Όςα αφοροφν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ των εργαςιϊν, τθν τελικι επιμζτρθςθ και τθν
ζγκριςι τουσ κακϊσ και όςα αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παραλαβισ, προςωρινισ και οριςτικισ,
διζπονται από τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/16 (για τθν Διοικθτικι Παραλαβι του ζργου, ιςχφει το άρκρο
169 του Ν.4412/2016 ενϊ για τθν Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα
170 και 172 αντιςτοίχωσ του Ν.4412/2016). Για τθ Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφει το άρκρο 168
του ν. 4412/2016.

Άρκρο 33.

Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ - Πλθρωμζσ του Αναδόχου

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται κάκε μινα με βάςθ ανακεφαλαιωτικοφσ λογαριαςμοφσ ςτουσ
οποίουσ κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν τελειϊςει, ζπειτα από υποβολι από τον Εργολάβο
προςωρινϊν επιμετριςεων και ελζγχου τουσ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία. τισ τμθματικζσ αυτζσ
πλθρωμζσ θ Επίβλεψθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ μπορεί να περιλάβει και τθν αξία των υλικϊν που κα
ενςωματωκοφν ςτο ζργο, με τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ επί τόπου των ζργων αποκικεσ του Αναδόχου.
Οι ποςότθτεσ των υλικϊν που πιςτοποιοφνται δεν μποροφν να ξεπερνοφν εκείνεσ που απαιτοφνται για το
μζροσ του ζργου που απομζνει κάκε φορά. Σα πιςτοποιοφμενα υλικά και ζργα μόλισ πλθρωκοφν ανικουν
ςτον Εργοδότθ, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ για τα υλικά και τα ζργα που
ζχουν πλθρωκεί, όπωσ και για τθν αποκατάςταςθ ζργου ι υλικοφ που ζχει τυχόν πάκει ηθμία και, γενικά,
χωρίσ ο Εργοδότθσ να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτιςει τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ.
Για τισ πιςτοποιιςεισ, τθν ςφνταξθ, τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν και τθν
εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ εργολαβικισ
ςφμβαςθσ εφαρμόηονται όςα
λεπτομερειακά αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/16.
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Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό
λογαριαςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια
τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό
λογαριαςμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου
152 του Ν.4412/16.. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ
από τθν ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ
διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.
Για τθν είςπραξθ κάκε λογαριαςμοφ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει απόδειξθ εξόφλθςθσ όλων των
αςφαλιςτικϊν Σαμείων για τον τρζχοντα λογαριαςμό, εκτόσ αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότθ.

Άρκρο 34.

Φόροι - Κρατιςεισ - Σζλθ - Δαςμοί

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξάρτθτα τουσ βάςει των κειμζνων νόμων φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και
κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθ μζρα τθσ δθμοπραςίασ.
φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε
άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ
υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό
αντάλλαγμα.
Για το ζργο βρίςκει εφαρμογι θ παρ. 10 του άρκρου 1 του ν. 4281/2014 ςχετικά με τθν αντιςτροφι τθσ
υποχρζωςθσ απόδοςθσ ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο ανακζτων φορζασ και όχι ο Ανάδοχοσ, ο
οποίοσ τιμολογεί χωρίσ ΦΠΑ.
Καμία δαςμολογικι ι φορολογικι απαλλαγι δεν αναγνωρίηεται ςτα καφςιμα και λιπαντικά.

Άρκρο 35.

Πλθρωμζσ προςωπικοφ - Δαπάνεσ βαρφνουςεσ τον Ανάδοχο.

φμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ
απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν
επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ τθσ μεταφοράσ, διαλογισ,
φφλαξθσ, φκοράσ κλπ των υλικϊν, οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ
μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι δαπάνεσ δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και τισ κζςεισ για τθν
λιψθ των υλικϊν και παρακαμπτθρίων οδϊν για τθν διευκόλυνςθ τθσ ςυγκοινωνίασ και αποτροπι
αποκοπισ τθσ κυκλοφορίασ γενικά, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων και οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ςτο
προςωπικό του.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πλθρϊνει τακτικά κάκε βδομάδα το θμερομίςκιο και κάκε μινα το υπαλλθλικό
προςωπικό του. Επίςθσ οφείλει να πλθρϊνει κι αυτοφσ που του προμθκεφουν κάκε είδουσ υλικά που
χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο και τα ενοίκια των μθχανθμάτων που μιςκϊνει. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ
του Αναδόχου πλθρωμισ του προςωπικοφ του, όςων κακυςτερείται θ πλθρωμι τουσ ζχουν δικαίωμα να
τθ ηθτιςουν με αναφορά τουσ ςτον Προϊςτάμενο τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ,.
Αν ο Ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και
χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί
τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν
εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των
οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του
αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι
αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων.
Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του
αποδεικνυόμενθ ι όπωσ προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ
λογαριαςμό.
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλλει ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του δϊρα λόγω εορτϊν Πάςχα και
Χριςτουγζννων που κάκε φορά κακορίηονται με αποφάςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ, όπωσ και μζρεσ
υποχρεωτικισ αργίασ, χοριγθςθσ άδειασ με αποδοχζσ, αποηθμίωςθ λόγω απόλυςθσ όπωσ και τισ νόμιμεσ
ειςφορζσ του ςτουσ αςφαλιςτικοφσ επικουρικοφσ οργανιςμοφσ ι ταμεία.

Άρκρο 36.

Ανακεϊρθςθ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων

Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του
Ν.4412/16.

Άρκρο 37.

Κανονιςμόσ νζων τιμϊν μονάδασ

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν και κα πλθρωκοφν με τισ τιμζσ μονάδασ που προβλζπονται ςτο
τιμολόγιο. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ νζασ τιμισ μονάδασ, κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 156 του Ν.4412/16.

Άρκρο 38.

Απολογιςτικζσ εργαςίεσ

τθν εκτζλεςθ του ζργου προβλζπεται θ υλοποίθςθ εργαςιϊν απολογιςτικά.
Η εκτζλεςθ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν με, θ πλθρωμι τουσ και το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ
του Αναδόχου κακορίηεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 126 και 154 του Ν.4412/16.

Άρκρο 39.

Προςωρινι & οριςτικι διακοπι των ζργων - Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 161 του Ν.4412/16.

Άρκρο 40.

Διακανονιςμόσ ςφμβαςθσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο του Αναδόχου

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του Ν.4412/16.

Άρκρο 41.

Πινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ να καταςκευάςει
και να τοποκετιςει ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του ζργου πινακίδεσ με τα ςτοιχεία του ζργου. Η απόςυρςθ
τθσ αρχικισ πινακίδασ πραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ τθσ αναμνθςτικισ πινακίδασ μετά τθν
οριςτικι παραλαβι του.

Άρκρο 42.

Αρχαιότθτεσ

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία αν τυχόν κατά τθν
καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι
εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μζγαρα: 7-11-2019
Ο Αναπλθρωτισ
Δ/ντισ Σ.Τ.Δ. Μεγάρων

Μζγαρα: 7-11-2019
Η Πρ/νθ Σ.Τ.Δ.Μ.

Μζγαρα: 7-11-2019
Η υντάξαςα

Κ.Κάμπαξθσ
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ

Ε.Σςάκωνα
Πολιτικόσ Μθχανικόσ

Παρ. Κατρακοφλθ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ
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