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----------------------------------------------------------------------------------------------Άρθρο 1 (Αντικείμενο της εργολαβίας)
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων
υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα» προϋπολογισμού: 183.100,00€( (με Φ.Π.Α.).
Φ.Π.Α. 24%: 35.438,71 €
Άρθρο 2 (Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας)
Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού
Προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.).
Άρθρο 3 (Συμβατικές τιμές της εργολαβίας)
Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης, μειωμένες κατά
την έκπτωση της αντίστοιχης ομάδας εργασιών της Προσφοράς Ποσοστών Έκπτωσης του Αναδόχου
και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό, για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου καθώς του
ποσοστού

των

απροβλέπτων

(οι

προσαυξήσεις

δεν

έχουν

εφαρμογή

για

ομάδες

του

προϋπολογισμού που αφορούν αμιγώς σε προμήθειες εξοπλισμού).
Άρθρο 4 (Ισχύουσες διατάξεις)
Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176

Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής

δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.),
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- του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν.
3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του Ν. 4278/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
- του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όπως ισχύει,
- του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145 ).
- Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Φ.Ε.Κ. Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του
Ε.Σ.Ρ., το Π.Δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
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προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της
Ε.Σ.Υ.) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Άρθρο 5 (Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου)
Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος:
- Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση και την φύση του εδάφους του γηπέδου
του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του.
- Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, τα σχέδια και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών
κατασκευής του.
- Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές
συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την
πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε
δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με τη μελέτη των συνθηκών
κατασκευής του έργου γενικά.
Άρθρο 6 (Προθεσμία εκτέλεσης του έργου - Ποινικές ρήτρες- χρονοδιάγραμμα)
1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός
επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
2) Ως χρόνος εγγυήσεως – υποχρεωτικής συντήρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του
Ν.4412/16 - για την οριστική παραλαβή του έργου ορίζεται το 15μηνο από της περαιώσεως των
εργασιών.
3) Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 του Ν.4412/16, μέχρι την οριστική παραλαβή, βαρύνουν τον ανάδοχο.
4) Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών, εκτός αν
άλλως ορίζεται στη Σύμβαση.

4
Για κάθε ημέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται από το
ίδιο άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το άρθρο
148 του Ν.4412/16.
5) Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα για έγκριση μέσα σε προθεσμία όχι
μικρότερη των (15) ημερών και όχι μεγαλύτερη των (30) (άρθρο 146 Ν.4412/16 παρ.4) από την
υπογραφή της σύμβασης και το οργανόγραμμα μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
(άρθρο 145 Ν.4412/16). Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει
έναρξη εργασιών των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση διαδικασίας
για τη λήψη σχετικών αδειών από Δήμο, Τροχαία, ΟΑΣΑ, Δ.Ε.Η. κ.λπ., δοκιμαστικές τομές) ή και του
κυρίου έργου σε ότι αφορά ή επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση που
δεν υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα σε αυτό το χρονικό διάστημα ή καθυστερήσει την έναρξη των
εργασιών πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως επιβάλλεται διαδικασία έκπτωσής
του όπως προβλέπει το άρθρο 160 του Ν.4412/16. Υποχρεωτική είναι από πλευράς του αναδόχου
(όταν ο προϋπολογισμός του έργου είναι άνω του 1.000.000,00€) η σύνταξη τευχών &
διαγραμμάτων με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης βάσει του συνολικού ύψους του
προϋπολογισμού του έργου (άρθρο 145 Ν.4412/16 παρ.3).
6) Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζεται το άρθρο 147 του Ν.
4412/2016, όπου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται το Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και
Υπαίθριων Χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ως Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική
Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας κατά περίπτωση.
Για την παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 148 και 160
του Ν. 4412/2016 ως κάτωθι:
Η πέραν του ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης καθυστέρηση έναρξης των εργασιών ή
υποβολής χρονοδιαγράμματος ή καθυστέρηση της εργοταξιακής του ανάπτυξης ή καθυστερήσεις
πέρα των δύο μηνών στις ενδεικτικές προθεσμίες του έργου αποτελούν αιτίες κίνησης διαδικασίας
έκπτωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16.
Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται όταν ο ανάδοχος υπερβεί τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 7 (Εγγύηση καλής εκτέλεσης)
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει, εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του
ποσού της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α , σύμφωνα με το άρθρ.72 του Ν.4412/2016), που αφορά την
καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης. Για την αναθεώρηση της
συμβατικής αξίας των εκτελουμένων εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.
4412/16.
Άρθρο 8 (Πληρωμές του αναδόχου)
Οι λογαριασμοί του αναδόχου συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά στο τέλος κάθε μήνα και στηρίζονται
στις καταμετρήσεις και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ.152, του Ν.4412/16. Κατά την πληρωμή κάθε
πιστοποίησης ο ανάδοχος προσκομίζει αποδείξεις καταβολής των υποχρεώσεών του στα οικεία
ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο
ανακεφαλαιωτικό ποσό προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.).
Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Θα παρακρατούνται τα έξοδα των εκ του
νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε
ανάδοχος.
Τα άρθρα τιμολογίου που ενδεχομένως αφορούν εργασία ή προμήθεια υλικών θα πληρωθούν
χωρίς εργολαβικό όφελος και κόστος απροβλέπτων.
Άρθρο 9 (Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο)
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το εργολαβικό όφελος αυτού που ορίζεται παρακάτω,
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω, ειδικές δαπάνες εφ΄όσον αυτές ζητηθούν από τον εργοδότη.
α) Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου για εφαρμογή της
μελέτης και τυχόν τροποποιήσεών της.
β) Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου, για διαπίστωση της καταλληλότητας των
χρησιμοποιουμένων υλικών και της ποιότητας της εκτελούμενης εργασίας, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές τις αναφερόμενες στο τιμολόγιο.
γ) Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων, μετά των απαραιτήτων σχεδίων
και δακτυλογράφησή των σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων βάσει των στα διπλότυπα τεύχη
καταμέτρηση αναγραμμένων στοιχείων, που ελήφθησαν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα
του ανάδοχου.
δ) Η λήψη φωτογραφιών κατ’επιλογή και ότι άλλο προβλέπεται από το άρθρο 34 του Π.Δ.609/85.
ε) Η τοποθέτηση των υποχρεωτικών πινακίδων για το έργο.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων μηχανικών
ώστε να είναι άρτιες και ακριβείς.
Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκομίζονται για έλεγχο στους επιβλέποντες.
Σε κάθε περίπτωση στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα με το
«Μητρώο Έργου» σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών υπ’αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466, Φ.Ε.Κ. 1956Β’/2017.
Άρθρο 10 (Χρόνος εγγύησης)
Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη
συντήρηση του, σύμφωνα με το άρθρο 157, το άρθρο 171 και το άρθρο 172 του Ν. 4412/16, ορίζεται
σε (15) δεκαπέντε μήνες. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών
αν μέσα σε δύο μήνες από αυτήν υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση άλλως από την
ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
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Άρθρο 11 (Προληπτικά μέτρα ασφαλείας - ευθύνες αναδόχου)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο
του, για την έκδοση τυχόν απαιτουμένων αστυνομικών αδειών, ως και για τη συμμόρφωση του προς
τις εκάστοτε αστυνομικές διατάξεις, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές
ασφαλίσεις κ.λπ.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που
χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων των μεταφορικών μέσων, της ασφάλειας του εν γένει
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τις
οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κατά ευθύνη
για οποιοδήποτε από την μη καλή εφαρμογή τους. Εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω της παρουσίας
δικτύων Ο.Κ.Ω. και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εμποδίων πρέπει, να εκτελεστούν μετά προσοχής
με τα χέρια, αποκλεισμένης για την περίπτωση αυτή της χρήσης μηχανικών μέσων. Κατά την
εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία μέτρα (τοποθέτηση εμποδίων,
προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα κ.λπ.) για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους
ή διαβάτες και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους ως και τις
παρακείμενες οικοδομές.
Οποιαδήποτε τέτοια ζημιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε επανόρθωση θα γίνει σε
βάρος και για λογαριασμό του. Κάθε εργασία για αποκάλυψη των αγωγών κοινής ή ιδιωτικής
ωφελείας ανεξάρτητως δυσχερειών, θα πληρωθεί με την τιμή του άρθρου των χωματουργικών δηλ.
των γενικών εκσκαφών. Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι σε
κάθε περίπτωση ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά και μάλιστα για ζημιές και ατυχήματα είτε στο
προσωπικό του (εργάτες, υπαλλήλους κ.λπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους
λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερομένων στην παρούσα. Ο ανάδοχος
είναι ο αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και έχει κάθε άλλη αστική ή
ποινική ευθύνη από όπου κι αν προκύπτει από την εκτέλεση του έργου, ακόμη και αν αυτό δεν
οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψή του αλλά σε τυχαίο γεγονός.
Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της, τις
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων του, τις
απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την
κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης χειρών,
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη,
τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν
το κόστος των εργασιών του έργου και ότι αυτό θα εκτελεστεί κατά τη Σύμβαση και τη Μελέτη προς
τις οποίες υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος
υποχρεούται αζημίως για το έργο στην σύνταξη οποίων πρόσθετων σχεδίων της μελέτης εφαρμογής
απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου.
Πιο αναλυτικά, αναφέρονται:
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
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φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π.Δ. 305/96 (αρ. 79), Ν.4412/16, Ν. 3850/10.
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.)
και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 (άρθ. 138).
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/02-03-2001
(Φ.Ε.Κ.266Β’), ΔΕΕΠΠ/85/14-05-2001(Φ.Ε.Κ.686Β’) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-2002 (Φ.Ε.Κ.16Β’), στο
χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων,
να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την
εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και
υγείας : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 111), Π.Δ. 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
3. Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την
εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο και πιο αναλυτικά :
α. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
β. Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ.
γ. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
4. Ο Ανάδοχος πρέπει:
-

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, ή και για κάθε εκτροπή της κυκλοφορίας η οποία είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, πρέπει προηγούμενα να λαμβάνει σχετική άδεια από τα
αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας Κινήσεως. καθώς και από τους ΟΑΣΑ & ΕΘΕΛ για
πιθανή εκτροπή των δρομολογίων τους. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία,
νυκτερινά φωτεινά σήματα κ.λπ. Θα πρέπει καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να
τηρούνται οι προδιαγραφές σήμανσης εκτέλεσης οδικών έργων (υπ΄αρ.ΔΙΠΑΠ/οικ 502/1-7-2003
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 946/9-7-2003, Τεύχος Β΄) προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ασφαλής διέλευση των οχημάτων που διέρχονται παραπλεύρως των εργοταξιακών ζωνών αλλά και
των εργαζόμενων σε αυτές.
- Να πραγματοποιεί περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και
πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυκτερινά σήματα κ.λπ. Να εξασφαλίζει
ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες με
δική του ευθύνη και μετά από υπόδειξη των Επιβλεπόντων Μηχανικών.
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- Εάν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψει ανάγκη εκπόνησης οποιασδήποτε μελέτης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής.
- Να μεριμνά ώστε όχι μόνο να μην σταθμεύουν οχήματα κ.λπ. στο χώρο του έργου, αλλά και για την
απομάκρυνση τυχόν σταθμευόντων οχημάτων κ.λπ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

5. Θα απομακρυνθούν άμεσα, με ευθύνη του αναδόχου, μετά το πέρας του έργου όλα τα μπάζα, τα
πλεονάζοντα

άχρηστα

υλικά

σε

αδειοδοτημένο

υποδοχέα

(ΑΕΚΚ)

σύμφωνα

με

ΥΑ

36259/1757/Ε103/2010 & Ν.4030/2011 άρθρο 40 και θα αποκατασταθούν οι χώροι, όπως επίσης θα
απομακρυνθεί και τυχούσα εργοταξιακή εγκατάσταση. Το κόστος των τελών έχει συνυπολογιστεί στη
μελέτη και συγκεκριμένα στο κόστος των απολογιστικών.
6. Παρατίθενται τα νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ"
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76 (ΦΕΚ-337/Α/76)
Ν.1396/83 (ΦΕΚ-126/Α/83)
Ν.1430/84 (ΦΕΚ-49/Α/84)
Ν.2168/93 (ΦΕΚ-147/Α/93)
Ν.2696/99 (ΦΕΚ-57/Α/99)
Ν.3542/07 (ΦΕΚ-50/Α/07)
Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/16)
Ν.3850/10 (ΦΕΚ-84/Α/10)
Ν.4030/12 (ΦΕΚ-249/Α/12)
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ-128/Α/77)
Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ-20/Α/78)
Π.Δ. 216/78 (ΦΕΚ-47/Α/78)
Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ-193/Α/80)
Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ-260/Α/81)
Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ-106/Α/89)
Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ-31/Α/90)
Π.Δ. 70/90 (ΦΕΚ-31/Α/90)
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Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ-38/Α/91)
Π.Δ. 499/91 (ΦΕΚ-180/Α/91)
Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ-220/Α/94)
Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ-220/Α/94)
Π.Δ. 97/94 (ΦΕΚ-221/Α/94)
Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ-67/Α/95)
Π.Δ. 455/95 (ΦΕΚ-268/Α/95)
Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ-212/Α/96)
Π.Δ. 89/99 (ΦΕΚ-94/Α/99)
Π.Δ. 304/00 (ΦΕΚ-241/Α/00)
Π.Δ. 155/04 (ΦΕΚ-121/Α/04)
Π.Δ. 176/05 (ΦΕΚ-227/Α/05)
Π.Δ. 149/06 (ΦΕΚ-159/Α/06)
Π.Δ. 2/06 (ΦΕΚ-268/Α/06)
Π.Δ. 212/06 (ΦΕΚ-212/Α/06)
Π.Δ. 82/10 (ΦΕΚ-145/Α/10)
Π.Δ. 57/10 (ΦΕΚ-97/Α/10)
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αποφ-130646/84 (ΦΕΚ-154/Β/84)
Αποφ-3329/89 (ΦΕΚ-132/Β/89)
Αποφ-8243/1113/91 (ΦΕΚ-138/Β/91)
Αποφ-Β/4373/1205/93 (ΦΕΚ-187/Β/93)
Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ-765/Β/93)
Αποφ-8881/94 (ΦΕΚ-450/Β/94)
Αποφ-31245/93 (ΦΕΚ-451/Β/93)
Αποφ-3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ-301/Β/94)
Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ-73/Β/94)
Αποφ-3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ-978/Β/95)
Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ-677/Β/95)
Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ-1035/Β/96)
Αποφ-Β/5261/190/97 (ΦΕΚ-113/Β/97)
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Αποφ-16289/330/99 (ΦΕΚ-987/Β/99)
Αποφ-15085/593/03 (ΦΕΚ-1186/Β/03)
Αποφ-Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ-708/Β/03)
Αποφ-6952/11 (ΦΕΚ-420/Β/11)
Αποφ-3046/304/89 (ΦΕΚ-59/Δ/89)
Αποφ-Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ-1035/Β/00)
Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-1176/Β/00)
Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ-686/Β/01)
Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 (ΦΕΚ-266/Β/01)
Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (ΦΕΚ-16/Β/03)
Αποφ-ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ-905/Β/11)
Αποφ-21017/84/09 (ΦΕΚ-1287/Β/09)
Πυρ_Δξις-7/96 , (ΦΕΚ-155/Β/96)
Αποφ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΕΚ-155/Β/96)
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Εγκ-27/03 Εγκ-ΔΕΕΠ/Π/208/27/12-9-03
Εγκ-6/08 Εγκ-ΔΙΠΑΠ/215/6/31-3
Εγκύκλιος ΣΕΠΕ Εγκ-10201/12

Άρθρο 12 (Ώρες εργασίας)
Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισμένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωση τους για
πρόληψη ατυχημάτων ή για πρόληψη ζημιών στο έργο λόγω επικειμένων δυσμενών καιρικών
συνθηκών, ο εργολάβος υποχρεούται να εργασθεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές και Εορτές εφ’ όσον
διαταχθεί για αυτό με έγγραφο από την υπηρεσία, μετά από σχετική άδεια των αρμοδίων αρχών.
Καμία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζημίωση δεν θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό.
Άρθρο 13 (Διευκόλυνση της κυκλοφορίας - πινακίδες)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική ή ολιγόωρη διακοπή της κυκλοφορίας
των επικείμενων στο έργο οδών, απαραίτητα θα συνεννοείται προηγουμένως με την υπηρεσία και το
αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να
τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και νυκτερινά φωτεινά
σήματα κ.λπ. Επίσης με δαπάνες του οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνη θέση ή σημείο για την
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να την επισημάνει με την τοποθέτηση πινακίδων νυκτερινών
σημάτων κ.λπ. Επίσης ο εργολάβος με δαπάνη δική του οφείλει να τοποθετήσει σε όλα τα επί μέρους
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έργα που εκτελεί και στις πιο εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της
δημοτικής αρχής που εκτελεί τα έργα, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου του εργολάβου.
Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις των ακάλυπτων τάφρων σε επίκαιρα
επιλεγμένα σημεία καθ’υπόδειξη των επιβλεπόντων Μηχανικών.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση (χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του), να τοποθετήσει πριν από την
έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, μία (1) πληροφοριακή πινακίδα με τα στοιχεία του τίτλου του έργου,
της Υπηρεσίας επίβλεψής του, του Αναδόχου του, του Προϋπολογισμού του και της πηγής
χρηματοδότησής του (σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) και πάντως με βάση τις
ισχύουσες προδιαγραφές σύμφωνα με τα υποχρεωτικώς οριζόμενα αναγραφόμενα στοιχεία και για
χρονικό διάστημα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (κατά την φάση κατασκευής του έργου αλλά και
μετά την ολοκλήρωση του).
Άρθρο 14 (Προσωπικό)
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου γενικά, πρέπει να είναι ειδικευμένο
και πεπειραμένο για το είδος εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση
απομάκρυνση κάθε εργάτη, τεχνίτη κ.λπ. εφ΄όσον κατά την κρίση της, αυτός δεν κατέχει τα
απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την πείρα προσόντα, για κανονική εκτέλεση των εργασιών που
ανέλαβε ή είναι απειθής, προκλητικός, φίλερις, κ.λπ. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο
προσωπικό του αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης
των τεχνικών κατασκευών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο του
εργοδότη στις οποιαδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες λόγω
ακαταλληλότητάς του.
Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της
αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός
ή, και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, εκτός από Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υποχρεούται
να διαθέσει κατ’ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή
Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους Υπομηχανικούς, εργοδηγούς και
λοιπούς Τεχνικούς και Δ/κούς – Οικονομικούς υπαλλήλους.
Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του
αποδεκτό από την Υπηρεσία, σε εφαρμογή των άρθρων 139 &140 του N4412/16.
Άρθρο 15: Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου
-

Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
ειδικότερων τεχνικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών
(τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο, για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων
ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

-

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από
τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχείο της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή
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διαταγές της Υπηρεσίας κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου, (όπως π.χ. οι τοίχοι,
διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λπ.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως
προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνιση του όσο και ως προς την άμεση σύνδεση
του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου.
-

Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται
με την δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.

-

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασ κευής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία,
διαφορετικά η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτά σε βάρος και για λογαριασμό του,
"άνευ ετέρου" και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

-

Ο Ανάδοχος, πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να εξετάσει την
συμβατότητα και να προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων
στοιχείων των μελετών του έργου (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεις) και σε
περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική
διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη
εντολή του εργοδότη, καθώς σύμφωνα με την σύμβαση, αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά
τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.
Άρθρο 16 (Ποιότητα και τρόπος Εκτέλεσης Εργασιών – Διασφάλιση Ποιότητας Έργου)
1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις μελέτες του έργου, τα
περιγραφόμενα στη Σύμβαση και τις υποδείξεις της επίβλεψης από ειδικευμένο προσωπικό κατά
τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.
4412/16, τους όρους σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του
έργου.
2. Για ελαττώματα – βλάβες που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και μέχρι την
οριστική παραλαβή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 157,158,159 του Ν. 4412/16
και του άρθρου 135 του Ν.4070/2012.
3.Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σε δύο (2) αντίτυπα
στην Δ/νουσα Υπηρεσία το Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας Έργου (Π.Δ.Π.Ε.). Η σύνταξη του
Π.Δ.Π.Ε. θα γίνει σύμφωνα με την ΔΕΕΠ ΟΙΚ 502/13-10-2000 (Φ.Ε.Κ.1265/Β/18-10-2000),
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-07-01 (Φ.Ε.Κ. 1013Β/02-08-01) και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/501/01-07-003 (Φ.Ε.Κ. 928Β)
αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ και την σχετική ΓΔΠΔΕ 82/03-05-2001 εγκύκλιο του
ΥΠΕΧΩΔΕ. Το Π.Δ.Π.Ε. πρέπει να υποβληθεί για έγκριση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Δ/νουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
θα πρέπει να επιστρέψει ένα αντίτυπο στον ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της.
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου με την
εφαρμογή των διαδικασιών "Ελέγχου Ποιότητας’’, που θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη του έργου θα
συμφωνούν πλήρως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.
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Αυτές οι διαδικασίες θα περιλαμβάνουν την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και τη δοκιμή των υλικών,
του εξοπλισμού, των μεθόδων κατασκευής, της ποιότητας των εργασιών, των εγκαταστάσεων και των
συστημάτων μέτρησης, έτσι ώστε η ποιότητα της κατασκευής να ελέγχεται συστηματικά (και συνεχώς)
και να επιβεβαιώνεται ότι τηρεί όλους τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Ο έλεγχος της ποιότητας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, έπειτα από συνεννόηση και
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 του Ν.4412/16
και 135 του Ν.4070/2012.
Το Π.Δ.Π.Ε. (προϋπολογισμός > 1.500.000,00€) του έργου που θα υποβάλλει ο ανάδοχος , λόγω
της φύσης του έργου σύμφωνα με το Αρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΔΕΕΠΠ 512/13-10-2000 απόφασης του
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1265/18-10-2000 τ.Β) θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχει τα εξής:
-

Εγχειρίδιο στο οποίο θα περιέχεται η πολιτική ποιότητας για το συγκεκριμένο έργο, συσχετισμό των
απαιτήσεων του προτύπου (π.χ. ISO 9000) με το παρόν έργο, περιγραφή όλων των επιμέρους
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, τους απαιτούμενους ελέγχους και
δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς των
τεχνικών έργων.

-

Χρονοδιάγραμμα του έργου (τύπου GANTT) με λεπτομερή ανάλυση όλων των απαιτούμενων
δραστηριοτήτων για την κατασκευή του έργου σε συνάρτηση με την συνολική και τις τυχόν επιμέρους
τιθέμενες προθεσμίες του έργου.

-

Οργανόγραμμα στελέχωσης του εργοταξίου στο οποίο θα εμφανίζεται κατά θέση και το όνομα του
στελέχους και πλήρης περιγραφή των θέσεων εργασίας κάθε στελέχους.

-

Χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων δοκιμών και έλεγχος των υλικών και εργασιών, το
χρονοδιάγραμμα αυτό θα αποτελεί συγκερασμό του χρονοδιαγράμματος του έργου και των συνολικά
απαιτουμένων δοκιμών και ελέγχων από τις προδιαγραφές και κανονισμούς.

-

Χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων σημείων και στάσεων και αναμονών που απαιτούνται για τυχόν
ελέγχους και εγκρίσεις.

-

Πίνακα του συνολικά απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενο από τα παραστατικά
έγκρισης τύπου του κάθε μηχανήματος καθώς και πρόγραμμα συντήρησης του μηχανολογικού
εξοπλισμού.

-

Πίνακα του απαιτούμενου εξοπλισμού μετρήσεων μαζί με τα παραστατικά διακρίβωσής του.

-

Πίνακα των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών που ισχύουν για το συγκεκριμένο έργο.

-

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας όπως αυτό απαιτείται από το Π.Δ. 305/96 και όλη την ισχύουσα σήμερα
νομοθεσία γύρω από το υπόψη θέμα.

-

Αναφορά στην περιβαντολλογική μελέτη του έργου, αν υπάρχει, ή σε αντίθετη περίπτωση αναφορά
στις περιβαντολλογικές επιπτώσεις του έργου, στην απαλλαγή από έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή
ενδεχομένων στις Π.Π.Δ.

-

Διαδικασίες των απαιτούμενων δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του έργου.

-

Οδηγίες εργασίας.

-

Υποδείγματα εντύπων και λιστών ελέγχου,

-

Εάν υπάρχει πιστοποιημένο ή μη Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του αναδόχου αναφορά στις
διαδικασίες του συστήματος αυτού που έχουν εφαρμογή στο παρόν έργο.
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-

Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

-

Διαδικασία σύνταξης και διαρκούς ενημέρωσης, μέχρι την παράδοση του στον Κύριο του Έργου ,
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας και Μητρώου του έργου.
Το ΠΠΕ πέραν των παραπάνω ενδεικτικώς αναφερομένων περιεχομένων μπορεί να περιέχει και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο ανάδοχος απαραίτητο για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της
διασφάλισης της ποιότητας του έργου.
Άρθρο 17 (Υλικά - έλεγχος ποιότητος - Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές)
Για όλες τις εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) που εγκρίθηκαν με την με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (Φ.Ε.Κ.
2221Β’/30-07-2012)

Απόφαση

του

Αναπληρωτή

Υπουργού

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και όσες εκ των Π.Τ.Π. αναφέρονται στα οικεία άρθρα του
εγκεκριμένου Τιμολογίου και δεν περιλαμβάνονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.).
Τα παραγόμενα υλικά θα ελέγχονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου συνεχώς σε όλα τα στάδια
της παραγωγής ώστε να είναι σύμφωνα με τους όρους των οικείων Ε.ΤΕ.Π. και Π.Τ.Π.
Τις πενηνταεννέα (59) Ε.Τ.Ε.Π οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία επικαιροποίησης και μέχρι το
πέραν αυτής αντικαθιστούν προσωρινά οι Π.Ε.Τ.Ε.Π. του πίνακα Α του Τιμολογίου της μελέτης.
Η εξέταση των υλικών θα γίνεται στο αρμόδιο Εργαστήριο του ΥΠΟΜΕΔΙ ή σε ιδιωτικό εργαστήριο
που έχει τις σχετικές εγκρίσεις για την διενέργεια της εξετάσεως των υλικών. Εάν όλα τα υλικά γενικά
(για εργασίες Τεχν. Έργων, σκυροδεμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών) δεν πληρούν τους όρους
των οικείων προδιαγραφών θα απορρίπτονται και θα συντάσσεται ειδική διαταγή σύμφωνα με το αρ.
159 του Ν. 4412/16.
Οι διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις και οι έλεγχοι είναι απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση του
έργου και τις πληρωμές του αναδόχου, θα τεθούν δε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν στο έργο, και αποτελεί συμβατική του υποχρέωση η διαλογή του υλικού και η
απομάκρυνση του ακαταλλήλου.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παίρνει μαζί με τον ανάδοχο, αντιπροσωπευτικά δείγματα από τα
υλικά, να τα εξετάζει και μετά να δίνει γραπτή εντολή να χρησιμοποιηθούν.
Η συχνότητα των δειγματοληψιών εκτός από τις προδιαγραφόμενες, στον ΚΤΣ είναι στην κρίση της
επιβλέψεως, η οποία μπορεί να απορρίπτει κάθε υλικό ακατάλληλο σε ποιότητα.
Οι απαιτούμενες δαπάνες για λήψη δοκιμίων, απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και
αποζημίωση του εργαστηρίου για τα πιστοποιητικά που θα εκδώσει θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (για
νωπό αλλά και σκληρυμένο σκυρόδεμα).
Για κατασκευή επιχωμάτων θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα δάνεια υλικά αμμοχαλικώδους σύστασης
και οι χωματοληψίες γενικά θα γίνονται κατά την Π.Τ.Π. ΧΙ.
Για να καθορίζεται η ακριβής αναλογία της καθαρής ασφάλτου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν
αρχίσει τις ασφαλτικές εργασίες να στείλει δείγματα στο Εργαστήριο.
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Άρθρο 18. Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζημιώσεων.
-

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του
που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη
χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας
του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

-

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του
δαπάνες.
Άρθρο 19 (Δοκιμές εγκαταστάσεων)

-

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων να κάνει με
δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σ’ αυτές περιλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας
καυσίμων, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.), τις απαιτούμενες δοκιμές, οι
οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων
τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον
επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής.

-

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντας κανονισμούς.

-

Ο Ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή
τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο (2)
αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των
εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν απ' αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται
στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.

-

Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά χρονικά
διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, (χωρίς πρόσθετη)
αμοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν4412/16.

-

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για την οποία ευθύνεται ο
ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το
δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου.

-

Για την συναρμολόγηση των όλων των μηχανημάτων εξοπλισμού αλλά και των εγκαταστάσεων
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί στον εντός του κτιρίου χώρο, που θα
υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η
εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργο λαβιών.
Άρθρο 20 (Σχέδια)
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητήσει έγκαιρα και πριν από κάθε εφαρμογή έγγραφες οδηγίες από
την Τεχνική Υπηρεσία αν διαπιστώσει ότι τα σχέδια που παρέλαβε δεν συμφωνούν μεταξύ τους.
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Διαφορετικά υποχρεώνεται οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο να εφαρμόσει την απόφαση της
Υπηρεσίας με δικά του μέσα και δική του δαπάνη. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να πάρει κάθε
μέτρο την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των ποικίλων ειδών κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το
σχέδιο κατασκευής, τις τεχνικές προδιαγραφές την Ε.Σ.Υ. και τις οδηγίες της επιβλέπουσας
υπηρεσίας.
Άρθρο 21 (Αυξομειώσεις εργασιών - Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών )
Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, να
αναθέτει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156
του Ν.4412/16. Για την εκτέλεση των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται η σύνταξη
σύμβασης. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.
Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχουν τιμές μονάδος, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο κανονισμού
νέων τιμών μονάδος για τις εργασίες αυτές.
Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί ανάγκη κανονισμού τιμών νέων εργασιών αυτές θα γίνουν
σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 και τα ισχύοντα αναλυτικά τιμολόγια των διαφόρων
κατηγοριών δημοσίων έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ για τα είδη των εργασιών που υπάγονται στις
αντίστοιχες κατηγορίες έργων .
Άρθρο 22 (Αναθεώρηση τιμών)
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχει εφαρμογή το άρθρο 153 του Ν.
4412/16.
Άρθρο 23 (Προκαταβολές)
Σε περίπτωση που στη σύμβαση προβλέπεται έντοκη προκαταβολή αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν.4412/16, το άρθρο 25 παρ. 10 του Ν.3614/2007, το
άρθρο 4 του Ν.4156/13 & το άρθρο 242 παρ.3 του Ν.4072/12 κ.λπ. (όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα).
Σημειώνεται ότι στην προκειμένη εργολαβία ουδεμία προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο για
οποιονδήποτε λόγο ή ανάγκη τον έργου.

Άρθρο 24 (Τρόπος επιμέτρησης εργασιών)
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε εργασίας είναι ο καθοριζόμενος στο οικείο άρθρο του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Αν κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία
τρόπος επιμέτρησης, θα επιμετράται και θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνον εκ
τελεσθείσες μονάδες, μη λαμβανόμενης υπόψη οποιαδήποτε άλλης μεθόδου. γενικά θα εφαρμόζεται
η ΒΓΔ/01/20/80 Εγκύκλιος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 25 (Κατασκευαστικά στοιχεία- οδηγίες χειρισμού- φωτογραφίες)
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση των εργασιών να υποβάλλει
στην υπηρεσία πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των έργων και σχέδια λεπτομερειών. Στα σχέδια αυτά
θα φαίνονται όπως πραγματικά εκτελέσθηκαν όλες οι εργασίες δηλ. τα οικοδομικά
(αρχιτεκτονικά, στατικά, περιβάλλων χώρος κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις (ηλεκτρικά, υδραυλικά,
αερισμός, θέρμανση κ.λπ.) και ό,τι άλλο κατασκευάσθηκε ή επισκευάσθηκε, με ευδιάκριτη
διαστασιολόγηση και με χαρακτηρισμένα με όλα τα τεχνικά κ.λπ. στοιχεία τους, ώστε τούτα να
δίνουν την πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα του έργου (θα παραδοθούν διαφανή, δύο
πλήρεις σειρές αντιγράφων και cd με τα ψηφιακά αρχεία). Για την εργασία αυτή δεν δικαιούται ο
ανάδοχος οποιασδήποτε αποζημιώσεως. Η αποζημίωση για την εργασία αυτή θεωρείται ότι
περιλαμβάνεται μέσα στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει οπωσδήποτε, πριν από την παραλαβή των ε γκαταστάσεων, να
συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλει στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα πλήρεις
και λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται απαραίτητα να πάρει, να εκτυπώσει με δικές τ ου δαπάνες και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία:
α. Έγχρωμες φωτογραφίες στη λήξη κάθε κατασκευαστικής φάσης του έργου, διαστάσεων
12x18 cm και
β. Έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 12x18 cm, σύμφωνα και με τις οδηγίες και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Άρθρο 26 (Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους - Φθορές
από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο).
-

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο
Κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους; με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα
κ.λπ.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να
μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον Κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.

-

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική
κατάσταση τις απαιτούμενες με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις οδηγίες της
επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και φύλακες για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιωνδήποτε
άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, καθώς οι σχετικές
δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του.

-

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο οπών, φωλεών και αυλάκων σ ε
κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να μην αποκαταστήσει και ναι
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην προτέρα τους
κατάσταση.

-

18
Άρθρο 27 (Σκυροδέματα)
-

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιαδήπoτε κατηγορίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος ΚΤΣ 2016.

-

Η ανάμειξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με το μηχανικό αναμικτήρα,
απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιμέντου.

-

Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου .

-

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα
πραγματοποιείται με χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου λόγω χρήσης
τους, η οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην συμβατική τιμή του κατ' αποκοπήν τιμήματος
του έργου.

-

Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές με λήψη κυβικών δοκιμίων κατά τη
διάστρωσή τους. Η λήψη συντήρηση και οι δοκιμές των δοκιμίων θα πραγματοποιείται με
δαπάνες του αναδόχου με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον ΚΤΣ για νωπό (ή και σκληρυμένο σκυρόδεμα). Ειδικότερα η λήψη πυρήνων
(καρότων) κατασκευών σε σκληρυμένο σκυρόδεμα και η δοκιμή της αντοχής των, θα γίνεται με
δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της υπηρεσίας με την βέλτιστη επιλογή των σημείων
πυρηνοληψίας, καθ’υπόδειξη των επιβλεπόντων μηχανικών και τη χρήση των βέλτιστων μη
καταστροφικών μεθόδων. Η αντοχή θα πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο.

-

Ανακεφαλαιώνοντας αναφέρουμε ότι:
οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέματος στο έργο, καθώς και οι επανέλεγχοι οι οποίοι
ενδεχομένως θα απαιτηθούν, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΤΣ (αριθμός κυβικών
δοκιμίων, μέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιμίων για επανέλεγχο σε σκληρυμένο σκυρόδεμα
κ.λπ. ανάλογως του είδους σκυροδέματος Εργοστασιακό σκυρόδεμα με ή χωρίς πιστοποίηση
ελέγχου παραγωγής ή Εργοταξιακό σκυρόδεμα). Σημειώνεται πως το κόστος των ελέγχων
(λήψη δοκιμίων, συντήρηση, μεταφορά και το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και
των απαραίτητων μελετών), επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Οι λοιπές
αποζημιώσεις θα ακολουθούν τα οριζόμενα στον ΚΤΣ.
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
Σε περίπτωση που η ταχύτητα εξάτμισης πλησιάζει το 1kg/m2/hr πρέπει να ληφθούν μέτρα για
την αντιμετώπιση της πλαστικής συστολής σύμφωνα με τον ΚΤΣ.
Σε περίπτωση που η σκυροδέτηση λαμβάνει χώρα σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος οι
χρόνοι θερμικής προστασίας λαμβάνονται σύμφωνα με τον ΚΤΣ.
Τα μέτρα κατά την μεταφορά, διάστρωση, συντήρηση για τις επικείμενες σκυροδετήσεις τα
οποία θα ληφθούν θα ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές:
1. Τεχνική Οδηγία 1: Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος-2011 της
Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος,
2. Τεχνική Οδηγία 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος-2011 της Επιτροπής
Τεχνολογίας Σκυροδέματος
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και
3. Τεχνική Οδηγία 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες-2012 της Επιτροπής
Τεχνολογίας Σκυροδέματος, αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την
σκυροδέτηση.
Άρθρο 28 (Χρήση έργου ή τμήματος του πριν από την αποπεράτωση)
-

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο
έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (Διοικητική παραλαβή Για
Χρήση).

-

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτ ό εκτελέστηκε
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση.

-

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν4412/16.
Άρθρο 29 (Σύνδεση με δίκτυο Ο.Κ.Ω)

-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να πραγματοποιηθεί η παροχή
και σύνδεση του όλου έργου με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ.).

-

Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τις πιστώσεις του έργου που
καταβάλλεται είτε απ'ευθείας στους Ο.Κ.Ω., είτε στον ανάδοχο στην περίπτωση που ο
τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλλει, φυσικά με την προσκόμιση πάντοτε των σχετικών
εξοφλητικών απoδείξεων κ.λπ. νομίμων εγγράφων.

-

Ειδικά η δαπάνη για την αναγνώριση από τον Ο.Τ.Ε. εγκατεστημένου τηλεφωνικού κέντρου
βαρύνει τον ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται στην οικονομική προσφορά του.

-

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης
του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις
του κτιρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι
ευκρινείς και καλλιτεχνικές, το φιλμ θα είναι 6Χ6 και θα εκτυπώνονται σε τρία (3) αντίτυπα κάθε
μία, σε μεγέθυνση 18Χ27, σε χαρτί σε ματ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα
αρνητικά τους.

-

Επίσης θα λαμβάνονται και παραδίδονται στην Υπηρεσία τέσσερα (4) έγχρωμα SLIDES.
Άρθρο 30 (Εξυπηρέτηση μεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης)

-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου,
οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα από την υπογραφή της
σύμβασης έως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων.
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Άρθρο 31 (Εξυπηρέτηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας)
-

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα
Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μετατεθούν από τους κυρίους τους.

-

Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμειξη υποχρεούται όμως να παρέχει
κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζ ημίωση, για
λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του.
Άρθρο 32 (Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων – εγκαταστάσεων)

-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση Τμήματος του έργου, ή του
όλου έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να απoμακρύνει από όλους τους χώρους
του εργοταξίου και των γύρω περιοχών, όπως δρόμους κ.λπ. κάθε προσωρινή εγκατάσταση,
απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και
περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο
προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου για την παράδοσή τους
απολύτως καθαρούς και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να
παραδοθεί καθ' όλο για χρήση και λειτουργία.

-

Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω
εργασίες, που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο αυτού του άρθρου, μέσα σε χρονικό
διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες
αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης
από την αμέσως επόμενη πληρωμή.
Άρθρο 33 (Γενικοί όροι)
1) Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με γνώμονα το έντεχνο και το καλότεχνο της κατασκευής ώστε το
έργο να είναι άρτιο και πλήρως λειτουργικό.
2) Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το επιστημονικό προσωπικό που κρίνεται
απαραίτητο για την κατασκευή του έργου, εφ΄όσον του ζητηθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
4) Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την
έκδοση οποιαδήποτε άδειας που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους. Ο ανάδοχος
είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε

παράβαση των διατάξεων που

ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης είναι υποχρεωμένος στην υποβολή των
αναγκαίων αιτήσεων για παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ., και την μέριμνα
για την πραγματοποίηση τους.
5) Πρέπει επίσης να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιό του όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από το νόμο για την απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεση του έργου καθώς και για την
εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής που επιβάλλονται, καθ΄όλη τη διάρκεια των εργασιών.
6) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες:
α) να αναπαράγει τα συμβατικά τεύχη και σχέδια του έργου (μελέτες κ.λπ.) στα αναγκαία αντίτυπα.
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β) να συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις, τα σχέδια και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τους
λογαριασμούς και τα δικαιολογητικά που τους συνοδεύουν μετά από έλεγχο και έγκρισή τους από την
επιβλέπουσα υπηρεσία.
γ) να διαθέτει μεταφορικό μέσο για τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται και τις επιμετρήσεις. Αν
ο ανάδοχος δυστροπήσει να συμμορφωθεί με αυτή την παράγραφο, ο κύριος του έργου μπορεί να
προσλάβει ένα επιβατηγό αυτοκίνητο με τον οδηγό του σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τας περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων
αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη,
που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες πού έχουν άμεση ή
έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.
8) Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στη σήμανση με τα αναγκαία κατά περίπτωση μέσα (π.χ.
πλέγμα, κώνους, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες New Jersey) των επικινδύνων θέσεων μέχρι
την αποκατάσταση τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει
συμπεριληφθεί, ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης.
9) Ο ανάδοχος ευθύνεται / ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη
των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
10) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το έργο, Υπηρεσία,
όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων
Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το
απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικού στην εκτέλεση του έργου, στην περίπτωση
που θα συμβεί ατύχημα σ’ αυτό.
11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το εργαζόμενο προσωπικό του, στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής
Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις
ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία. Ο
ανάδοχος επίσης υποχρεούται μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα, για την τοποθέτηση των
ενδεικτικών τον έργου πινακίδων στην αρχή και το πέρας του εργοταξίου, με αναγραφή τον
φορέα τον έργου, τον προϋπολογισμού και τον αναδόχου κατασκευαστή και οποιαδήποτε άλλη
υποχρεωτικά αναγραφόμενη πληροφορία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις . Η δαπάνη
κατασκευής και τοποθέτησης όλων των παραπάνω πινακίδων βαρύνει τον ανάδοχο τον έργου,
διότι θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του αναδόχου.
12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει εργοταξιακό (Container) ως γραφείο επίβλεψης, στο
χώρο του έργου.
Άρθρο 34 (Ορισμός και αντικείμενο συντονιστή ασφάλειας και υγείας της εργασίας)
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να ορίσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.305/86,
Συντονιστή θεμάτων ΑΥΕ, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) κατά το στάδιο της μελέτης.
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Τα ονόματα των συντονιστών θα πρέπει να ανακοινωθούν στον Κύριο του Έργου εντός ενός μηνός
από την ημερομηνία ανάθεσης της μελέτης.
Στους Συντονιστές αυτούς θα ανατεθεί η εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρ. 7-9 του
Π.Δ. 305/96, Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ. 7) & Ν.3850/10.
Άρθρο 35 (Περιεχόμενο Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.)
Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει με το πέρας των εργασιών, το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και
Υγείας του έργου.
α) Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του ΣΑΥ ορίζονται οι εξής:
Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορεί να αποφευχθούν.
Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν.
Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την
πρόληψή του.
Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των
εργαζομένων.
Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου
και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία
σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.λπ.).
Διαδικασίες για το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει αρχίσει
η κατασκευή του έργου.
β) Το Φ.Α.Υ. θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, καθώς και οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία
για θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία ενδεχόμενα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τα
επόμενα στάδια της μελέτης, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες
συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται
στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα
διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λπ.), στην πυρασφάλεια κ.λπ.
γ) Επισημαίνεται ότι το Σ.Α.Υ. και το Φ.Α.Υ. αποτελούν τμήμα της Τεχνικής Μελέτης και υποβάλλονται
για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Κύριου του Έργου.
δ) Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδομικής άδειας, τότε υποβάλλονται και στην Αρμόδια
Υπηρεσία Δόμησης.
Άρθρο 36 (Γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου)
Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 266Β’/14-03-01 & ΦΕΚ 16Β/14-1-2003 σχετικά με τις γενικές αρχές πρόληψης
του εργασιακού κινδύνου των δημοσίων έργων, ο ανάδοχος οφείλει να επισημάνει έγκαιρα στον
Κύριο του Έργου τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο
και με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά το σχεδιασμό του Τεχνικού Έργου, τις γενικές αρχές
πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρ.7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για
τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα:
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Την εξάλειψη κινδύνων.
Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.
Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψής
τους.
Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου.
Την αντικατάσταση επικινδύνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα.
Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής
προστασίας.
Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.
Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι
διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαχρονικά.
Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.
Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου, στο οποίο θα
αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου, καθώς και
των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφάλειας,
Συντονιστής και Υγείας των Εργαζομένων) που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επίσης θα
περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά εργατικών
ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων),
καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, εργασία σε ύψος κ.λπ.).
Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου
συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο κατασκευής.
Άρθρο 37 (Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων )
-

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται, καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για
οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του
προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός
από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας.

-

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν4412/16.
Άρθρο 38 (Δρόμοι προσπελάσεως – Διεξαγωγή κυκλοφορίας )

-

Για οποιεσδήποτε μεταφορές ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες οδούς, είτε ειδικά
διανοιγόμενους για το παρόν έργο προσωρινούς δρόμους προσπελάσεως.
- Για την χρησιμοποίηση υπαρχόντων οδών ο Ανάδοχος οφείλει:
α) Να συντηρεί και να επισκευάζει τους δρόμους αυτούς, όπως απαιτείται, λόγω φθορών που
προκαλούνται από την κυκλοφορία των οχημάτων του.
β) Να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η παρακώλυση της
κυκλοφορίας άλλων οχημάτων.
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- Όλες οι δαπάνες για μελέτες, αποζημιώσεις ιδιοκτητών, όπως και οι δαπάνες για ενίσχυση
και συντήρηση υφισταμένων εν λειτουργία οδών, για συμπληρωματική σήμανση κ.λπ. όπως
απαιτείται, περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του αναδόχου και δεν αποζημιώνονται
ιδιαίτερα.
Άρθρο 39 (Ζημιές σε τρίτους και σε Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις)
-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πρό ληψη ζημιών
και την εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του Δημοσίου και ειδικότερ α των
εγκαταστάσεων (δίκτυα κ.λπ.) των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και να έχει μονομερώς
ολόκληρη την αστική και ποινική ευθύνη από τις ενέργειες αμελειών και παραλ ήψεων του ίδιου
ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού του προσωπικού ή των οχημάτων και μηχανημάτων
του κ.λπ. ενώ υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζημιές ή να καταβάλει τις σχετικές
αποζημιώσεις. Ειδικά για ζημίες στα δίκτυα κοινωφελών έργων (Ύδατος, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΦΑ
κ.λπ.) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εφ’ όσον δύναται, στην άμεση αποκατάσταση της
ζημιάς αυτής και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διαφορετικά να ειδοποιήσει τον κύριο των
εγκαταστάσεων

για την ζημιά που προκλήθηκε προκειμένου να γίνει από α υτόν η τέλεια

αποκατάσταση της ζημιάς αυτής. ‘Όσον αφορά τις ενέργειες αυτές πρέπει να ενημερώνει την
επιβλέπουσα Υπηρεσία του Εργοδότου.
-

Η δαπάνη αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο και πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο, σε διάστημα ενός μηνός από την ημέρα
λήψης των σχετικών λογαριασμών που εκδίδονται από τους Οργανισμούς των Κοινωφελών
‘Έργων.

-

Ο Ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και τα κάθε είδους οχήματα και μηχανήματα
που χρησιμοποιούνται στα έργα.
Άρθρο 40 (Μετατοπίσεις κοινωφελών εγκαταστάσεων )

-

Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να διερευνήσει κάνοντας και τις σχετικές
τομές, εάν υφίσταται στην περιοχή των έργων δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων (‘Ύδατος,
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΦΑ κ.λπ.) και γενικά εμπόδια που πρέπει να μετατοπισθούν ή να αρθούν και να τα
αναφέρει εγγράφως και έγκαιρα στον εργοδότη για να μεριμνήσει σχετικά. Για την σχετική δαπάνη
μετατόπισης ή άρσης των εμποδίων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 41 (Τομές οδοστρωμάτων και αποκατάσταση αυτών)

-

Εφ’ όσον για την κατασκευή των έργων είναι αναπόφευκτη η τομή οδοστρώματος οδού, ο
Ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί έγκαιρα με σχετική άδεια του αρμόδιου Δήμου, στην περιοχή
που εκτελούνται τα έργα ή της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (Δ/νση Κατασκευής ‘Εργων Συντήρησης Οδών).

-

Η επανόρθωση των οδοστρωμάτων που έχουν τμηθεί θα γίνεται έντεχνα και με τρόπο που θα
καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα για την αποκατάσταση της ομαλής και ασφαλούς
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
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-

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η μη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των τομών
τον βαρύνει τόσο με χρηματική ποινή, όπως περικοπή στις πιστοποιήσεις εργασιών κ.λπ., όσο
και με ποινική και πειθαρχική δίωξη σύμφωνα με την Ε 181/31-3-83 εγκύκλιο.
Άρθρο 42 (Ασφάλιση του έργου )

-

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο και στο όνομά του και στο όνομα του
Εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ανωτέρα βία, για την
οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της σύμβασης και με τρόπο ώστε ο Εργο δότης και ο
Ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης
απώλειας ή ζημιάς που θα γίνει κατά τον χρόνο εγγυήσεως (15μηνο), οφειλομένη σε αιτία που
ανάγεται στην πριν από την ένταξη της συντήρησης περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας
ή ζημιάς που θα προξενηθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
- Η ασφάλιση θα καλύπτει:
α. Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των τμημάτων
των βοηθητικών εργασιών.
β. Ολόκληρη την αξία των υλικών, του εργοταξιακού εξοπλισμού και των λοιπών ειδών που
προσκομίσθηκαν από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο.
- Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική εταιρία
και υπό όρους της έγκρισης του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει είναι να είναι
αιτιολογημένη).
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε

του ζητηθεί να παρουσιάζει στους επιβλέποντες

μηχανικούς το ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής των
τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και
ευθύνες του Αναδόχου.
Άρθρο 43 (Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες τους – Ασφάλιση υπέρ τρίτων )
-

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της
ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου συμπεριλαμβανομένων του
Εργοδότη, του προσωπικού του και του προσωπικού της επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από
την εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών τα οποία
χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε
πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο καθώς και από τις ίδιες τις κατασκευές, τόσο κατά τις
ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και ώρες που
δεν πραγματοποιούνται εργασίες.

-

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το
Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική εταιρία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα πρ οσκομίσει
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση χρόνο,
δηλ. από της υπογραφής της σύμβασης και για ολόκληρο τον χρόνο της υποχρεωτικής
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συντήρησης του έργου (15 μήνες) και για ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας
καθώς και σωματική βλάβη τρίτων συμπεριλαμβανομένων του Εργοδότη, του προσωπικού του
και εκείνου της επίβλεψης το οποίο και ορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συμβατικού
προϋπολογισμού του έργου.
-

Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του
Εργοδότη, του Αναδόχου, των υπεργολάβων (αν υφίστανται) και του προσωπικού αυτών,
καθώς και κάθε εργαζόμενου ο οποίος έχει οποιαδήποτε σχέση με τον Ανάδοχο του έργ ου,
καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε
απαίτηση κατά του Εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τη ν
ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασία του
απασχολούμενου για το έργο προσωπικού.
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