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ΕΘΔΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ :
-Σνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147)
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ.,
Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.
Θ. ΕΡΓΑ ΠΟΛΘΣΘΚΟΤ ΜΗΥΑΝΘΚΟΤ
Άρθρο 1ο
Αληηθείκελν Εηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ
Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «6/19 ΑΝΣΘΚΑΣΑΣΑΕΘ-ΕΠΕΚΣΑΕΘ ΔΘΚΣΤΩΝ
ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ-ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΘΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΟΤ»
θαζψο θαη ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ησλ ζσιήλσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ
θξεαηίσλ. Δδψ αλαπηχζζνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηηο
εξγαζίεο ηεο Δξγνιαβίαο απηήο. Αλαιπηηθφηεξα νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ
πεξηιακβάλνπλ:
Σηο αληηθαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθψλ αγσγψλ αθαζάξησλ κε λέν δίθηπν θαη ηηο ζπλδέζεηο
ησλ νηθνδνκψλ ζ’ απηφ, ηελ θαηαζθεπή λέσλ αγσγψλ γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ
αθαζάξησλ κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπο θαη ηα θξεάηηα ζχλδεζεο ησλ νηθνδνκψλ, θαζψο θαη
κεκνλσκέλα θξεάηηα ζχλδεζεο νηθνδνκψλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ κε ηηο δηαθιαδψζεηο
ηνπο φπνπ απαηηείηαη.
Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ,
ζε αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ ηα νπνία ήδε ιεηηνπξγνχλ θαη ζηα νπνία ε ΓΔΤΑΛ
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ζπρλά βνπιψκαηα, αιιά θαη ζε δξφκνπο πνπ ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν (επεθηάζεηο). Σα θξεάηηα ζχλδεζεο ησλ νηθνδνκψλ, εθηφο απφ
εθείλα πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη κε ηνλ λέν αγσγφ, ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη κεκνλσκέλα ζε
ππάξρνληεο αγσγνχο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κεηά απφ αίηεζε γηα ζχλδεζε ηεο
νηθνδνκήο κε ην δίθηπν. Όπνπ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπάδεηαη θαη ε αληίζηνηρε δηαθιάδσζε.
Οη θαηαζηάζεηο ησλ δξφκσλ θαη ησλ θξεαηίσλ πξνο θαηαζθεπή, ζα δίδνληαη ζηνλ αλάδνρν
θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Η έλαξμε ησλ
εξγαζηώλ ζα γίλεηαη εληόο επηά εκεξώλ ην αξγόηεξν, κεηά ηε ιήςε ηεο θάζε εληνιήο.
Σα πιάηε ησλ δξφκσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο θπκαίλνληαη απφ
2.20 κ. κέρξη 8.00 κ. Ζ κειέηε απηή απνηειεί ηκήκα ησλ κειεηψλ Απνρέηεπζεο Λάξηζαο νη
νπνίεο ζεσξήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ αξκνδίσο, κε πξνζαξκνγέο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Οη αγσγνί αθαζάξησλ
πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ή κε αλνηρηφ ζθάκκα, ζα είλαη απφ ζσιήλεο PVC-U SDR41 θαη ζα
είλαη εγθηβσηηζκέλνη ζε άκκν ιαηνκείνπ. Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ αγσγψλ ζα γίλεηαη ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
απνρέηεπζεο ησλ νηθνδνκψλ, αιιά κε ην άδεηαζκα ησλ ηδησηηθψλ θξεαηίσλ κε κέξηκλα ηεο
ππεξεζίαο, ή ηνπ αλαδφρνπ φηαλ απηή θσιχεηαη, θαζψο θαη ηε ζπλερή άληιεζε ησλ
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ιπκάησλ απφ ην αλάληε θξεάηην ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα κελ εηζέξρνληαη ιχκαηα ζην ρψξν
εξγαζίαο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε επαλαζχλδεζε φισλ ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ
παιαηνχ δηθηχνπ ζην λέν. ηελ πξνκέηξεζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπκπεξηιήθζεζαλ
εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην πιάηνο ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθάκκαηνο αιιά
ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πιήξεο νδνπνηία, ζα εθηειεζηεί θαηφπηλ εληνιήο ηεο
Τπεξεζίαο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο παιαηψλ αγσγψλ ζε
δξφκνπο κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηαζθεπήο, φπσο ζηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ δίπια
ζθάκκαηα άιισλ αγσγψλ ΟΚΩ ηα νπνία δηαξξένπλ, έρεη πξνβιεθζεί λα γίλεηαη
αληηζηήξημε ησλ ζθακκάησλ κε πιαίζηα ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθζθαθήο κε έκπεμε θαη ζα αθαηξνχληαη κεηά ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο. Ο ηξφπνο
απηφο αληηζηήξημεο ζα εθαξκφδεηαη κεηά απφ επί ηφπνπ έιεγρν θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο
ππεξεζίαο.
Άρθρο 2ο
Τπνγξαθή ύκβαζεο
Ζ χκβαζε ζπλάπηεηαη κεηαμχ αλαδφρνπ θαη εξγνδφηε κε
ηελ ππνγξαθή
πκθσλεηηθνχ πνπ πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δξγνδφηε. Σν
πκθσλεηηθφ θνηλνπνηείηαη νπσζδήπνηε ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κέζα ζε πέληε
εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε. Ο πξντζηάκελνο ηεο Δπηβιέπνπζαο
Τπεξεζίαο νξίδεη ακέζσο έπεηηα απ' απηφ ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ ηνπ έξγνπ.
Άρθρο 3o
Έλαξμε εξγαζηώλ - Πξνζεζκία απνπεξάησζεο ησλ έξγσλ
Απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο αξρίδνπλ νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 135 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ πξνζεζκία απνπεξάησζεο ησλ έξγσλ
νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε δέθα νθηώ (18) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Άρθρο 4ο
Αλαθνηλώζεηο πξνο ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληίθιεηό ηνπ.
Μέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε
κε αλαθνξά ηνπ πξνο ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία λα νξίζεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην ηνλ αληηπξφζσπν θαη αληίθιεηφ ηνπ ζηε Λάξηζα πξνο ηνλ νπνίν ζα
θνηλνπνηνχληαη φια ηα έγγξαθα ηνπ Δξγνδφηε θαη ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Κάζε
αιιαγή ηνπ πιεξεμνχζηνπ αληηπξνζψπνπ ή αληίθιεηνπ, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή ηεο
δηεχζπλζήο ηνπ ή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο,
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη φηαλ
αλαδεηνχκελνο δελ αλεπξίζθεηαη, θάζε θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ ζα γίλεηαη πξνο ηελ
Αζηπλνκηθή Αξρή Λάξηζαο, ζεσξείηαη δε φηη έγηλε πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη έγθπξε,
απφ ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζήο ηεο πξνο ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή. Αλεμάξηεηα απφ ηελ
θνηλνπνίεζε απηή, ην έγγξαθν ζηέιλεηαη ηαπηφρξνλα ηαρπδξνκηθά ζηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ
είλαη γλσζηή ε δηεχζπλζή ηνπ.
Άρθρο 5ο
Πξόγξακκα εξγαζηώλ (Άξζξν 145, Ν.4412/16)
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Ο Αλάδνρνο κεηά απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο, έσο 30 εκέξεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε ιεπηνκεξέο
πξφγξακκα ζχκθσλα θαη κε ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ ηνπ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί ζην νπνίν
ζα θαίλεηαη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο. Σν πξφγξακκα απηφ ζα ζπληαρζεί θαη ππφ ηχπν δηαγξάκκαηνο πξνφδνπ
εξγαζηψλ (δηάγξακκα GANT, PERT) ψζηε λα θαίλνληαη ζαθψο ηα ηκήκαηα, ε αμία ηνπο
θαη ηα ρξνληθά φξηα απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα κεραληθά κέζα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε ηκεκαηηθή πξνζεζκία. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ ζα επηζηξαθεί
ζηνλ Αλάδνρν εγθεθξηκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν, κεξηθά ή νιηθά, κέζα ζε δεθαπέληε (15)
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαη ζα απνηειεί ζην εμήο ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πεξάζεη ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ρσξίο ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ν Δπηβιέπσλ
Μεραληθφο έρεη δηθαίσκα λα ηνπ θνηλνπνηήζεη πξφγξακκα εξγαζηψλ, βάδνληαο
ζπγθεθξηκέλεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ επί κέξνπο έξγσλ,
θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηα
αλαγθαία κεραληθά κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ξπζκνχ απηνχ. Αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ
θαζπζηεξήζεηο ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πίλαθα εξγαζηψλ ή ζηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ
ππνδεηρζνχλ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Άρθρο 6ο
Πξόνδνο εξγαζηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο
Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016. Θα ζπληάζζεη επίζεο
δηάγξακκα πνπ ζα δείρλεη ηελ ζπληεινχκελε πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζην ηέινο θάζε
ηξηκήλνπ ή ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη ζα
παξαδίδεη ζ' απηήλ ηξία αληίγξαθα.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγαζία ηερληηψλ θαη
εξγαηψλ θαη κεραληθά κέζα θαηαζθεπήο ή λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά θαη ηηο αξγίεο θαη
γηνξηέο θαη λα απαζρνιεί λπθηεξηλά ζπλεξγεία, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα ην ιφγν απηφ ζε
πξφζζεηε απνδεκίσζε, αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ ζχκθσλα πξνο ην παξαπάλσ πξφγξακκα πξνφδνπ ηνπο.
Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ έξγσλ δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθφο θαη ζχκθσλνο κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ, κπνξεί λα
απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο, ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά λα πάξεη φια ηα κέηξα πνπ
επηβάιινληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέπνπζαο
Τπεξεζίαο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε.
Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεδεηγκέλα
αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ
πξφγξακκα εξγαζηψλ, δίλεη ζηνλ Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη
λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Δξγνιαβία, ζ' εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ηνπ
Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε.
O Aλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ κε ππφδεημε ηεο Δπίβιεςεο, πνπ ζα ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλά απφ απηφλ θαη
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εθπξφζσπν ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145
ηνπ Ν. 4412/2016.
Αλ ν Αλάδνρνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αξγφ ξπζκφ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξφνδν θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα, κε ζπλέπεηα ηε κέξα
ιήμεο θάζε πεξηφδνπ λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ
πξνβιεπφηαλ λα εθηειεζζεί κέζα ζ'απηή ηελ πεξίνδν, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα πνπ
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 185 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη πνηληθέο απηέο ξήηξεο
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο
επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα
ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία
φπσο ηπρφλ απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί.
Όζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ππέξβαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.
4412/16.
Άρθρο 7ο
Καλνληζκόο ηηκώλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ - Εθαξκνζηέεο αλαιύζεηο ηηκώλ
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ.
Γ11γ/0/9/7/7-2-13 απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ
Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ» (ΦΔΚ
Β΄363/2013), φπσο απηή δηνξζψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ11γ/0/3/20/20-3-2013 (ΦΔΚ
639Β΄/20-3-2013) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΗ.
Άρθρο 8ο
Επίβιεςε ηνπ έξγνπ
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο πνπ εθπξνζσπείηαη
απφ ηνλ Δπηβιέπνληα κεραληθφ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ζηνλ Δπηβιέπνληα
κεραληθφ θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππάιιεινπο ηνπ
Δξγνδφηε λα επηζθέπηνληαη ηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, απνζήθεο θιπ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο πνπ δίλνληαη κέζα ζηα ζπκβαηηθά πιαίζηα γηα ηελ θαλνληθή θαη
έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
Σν φηη ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεη
ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο, ή ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο.
Άρθρο 9ο
Σερληθή δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ - Πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο απηνπξνζψπσο ή κε ηνλ
πιεξεμνχζην πνπ έρεη νξίζεη, επξηζθφκελνο θαζεκεξηλά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Οη επηζηάηεο
θαη εξγνδεγνί ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ηνλ βνεζνχλ θαη ελ αλάγθε λα ηνλ
αληηθαζηζηνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηηο επηκεηξήζεηο θιπ. Οη εξγαηνηερλίηεο πξέπεη
λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζηα έξγα, ζηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ.
Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή άκεζε
απνπνκπή ησλ απεηζψλ, αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ ππαιιήισλ, εξγνδεγψλ, ηερληηψλ ή
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νπνηνπδήπνηε άιινπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. Γηα ηηο απφ δφιν ή ακέιεηα πξάμεηο
ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ πιήξε επζχλε θέξεη ν Αλάδνρνο.

Άρθρο 10ο
Θέζεηο ιήςεο - απόζεζεο πιηθώλ
Οη ζέζεηο ιήςεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ φπσο άκκνπ, ζθχξσλ, ακκνράιηθνπ θιπ. ζα
θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
Αλαδφρνπ. Αιιαγή ησλ ζέζεσλ πνπ πξνυπνηίζεληαη σο αθεηεξίεο γηα ηελ θνζηνιφγεζε
ζην Σηκνιφγην θαη ηελ Αλάιπζε Σηκψλ, δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν γηα αιιαγή
ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
H ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην
φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ
θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο απηνχ θπξίσο ζε
φ,ηη αθνξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηνπο επηηξεπφκελνπο ρξφλνπο
δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπο ππνρξεσηηθνχο ρξφλνπο δηαθνπήο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηεο εκέξεο απμεκέλεο ξνήο, ηηο πάζεο θχζεο πεγέο
ιήςεο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο
ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο-επεμεξγαζίαο-αλαθχθισζεο πξντφλησλ ΑΔΚΚ
(Απφβιεηα Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ), ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε,
δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη
πξνζσπηθνχ, ηελ εμαζθάιηζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζηνπο
εξγαδνκέλνπο κε ιήςε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο ζπλήζεηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο
ζηάζκεο ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο
ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα
θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην
είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο) πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ
έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηνδήπνηε γεληθά παξάγνληα πνπ
δχλαηαη λα επεξεάζεη ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
φξνπο ηεο χκβαζεο.
Οη ζέζεηο απφζεζεο ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ
θαηαζθεπψλ & θαηεδαθίζεσλ πάζεο θχζεσο ζα είλαη ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν, κέζα ζε
απφζηαζε πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 20 ρικ. απφ ηε ζέζε ηεο εθζθαθήο ή ηεο
θαηαζθεπήο.
Άρθρο 11ο
Καηάιεςε ρώξσλ – Εξγνηάμηα
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Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ λα
πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε θαη ηπρφλ δηεπζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή
ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ θαη ινηπψλ θαηαπιηζκψλ θαη λα
εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. Δπίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη
κε δηθέο ηνπ δαπάλεο φια ηα έξγα πνπ ζα απαηηεζνχλ ηφζν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ
ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ θαηαπιηζκψλ φζν θαη ηηο ηπρφλ πξνζπειάζεηο πξνο απηνχο, κφιηο
ν εξγνδφηεο ηνπο ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπ.
Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο απηήο, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε
γηα ηελ άκεζε θαη κε δηθή ηνπ δαπάλε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ
βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ θαηαπιηζκψλ. Ο Αλάδνρνο ζα
παξαδψζεη ηνλ παξαπάλσ ρψξν θαζαξφ θαη ειεχζεξν ζηνλ Δξγνδφηε, εθηφο απφ ηπρφλ
ηκήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ,
κεραλήκαηνο εξγαιείνπ θιπ. πνπ αλήθεη ζ' απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν
ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθάιεηαο, θαζψο θαη λα
πξνζιακβάλεη ην θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ.
ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ. πνπ
αλήθεη ζ' απηφλ είηε ζε ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα θάζε
απνδεκίσζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε
δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε δεκηά απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο, νχηε αμίσζε γηα απνδεκίσζή
ηνπ.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ
έξγνπ, ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ, γηαηί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο
ηνπ, έρεη απνδερζεί φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Αλ νη ηνπηθέο ή
ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ απφζεζε πιηθψλ, εθνδίσλ ή κεραλεκάησλ ζε
θαηάιιεινπο, θνληά ζην ζεκείν πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, ρψξνπο, ν Αλάδνρνο ζα
θξνληίδεη γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ελ αλάγθε δηακφξθσζε παξαθείκελσλ ρψξσλ, ρσξίο γηα
ηνλ ιφγν απηφ λα γελλάηαη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα πξφζζεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο
εξγαζίεο, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο πιηθψλ θαη εθνδίσλ, δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο
απηέο ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ.
Άρθρο 12ο
Τιηθά, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά θαη φια ηα
εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη δηάζηξσζε ησλ
ζθπξνδεκάησλ, ηε κεηαθνξά ηνπ θάζε είδνπο πιηθνχ απφ ηα ιαηνκεία θαη ηηο ινηπέο πεγέο
θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ έξγσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
εξγνιαβίαο. Οθείιεη επίζεο ν Αλάδνρνο λα επηζθεπάδεη, λα ζπληεξεί θαη λα αζθαιίδεη κε
δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα θάζε θίλδπλν.
Aρθρο 13ο
Σξόπνο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη
ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα πνπ είλαη
πηζαλφ λα ηνπ δνζνχλ απφ ηνλ Δξγνδφηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δξγνιαβίαο. Ο Αλάδνρνο
κπνξεί λα ππνδείμεη παξαιιαγέο σο πξνο ηελ εθηέιεζε επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ,
ππνβάιινληαο πξνο έγθξηζε ηα ζρεηηθά ζρέδηα ζηνλ Δξγνδφηε.
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΑΡΗΑ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.)
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Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε γηα ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηπρφλ ζθάικαηα ησλ ζρεδίσλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί, ή έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε, εάλ
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληηζηνίρσλ έξγσλ δελ απεπζχλεη έγγξαθα πξνο ηνλ Δξγνδφηε,
ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα ζθάικαηα ησλ ζρεδίσλ απηψλ.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο, πνπ ζα γίλνπλ ηειηθά δεθηέο απφ ηνλ Δξγνδφηε, δελ δηθαηνχηαη ακνηβήο, έζησ θαη
αλ απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ Δξγνδφηε.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.
Άρθρο 14ο
Θζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, πνπ ζα εθηειεζηνχλ βάζεη ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ νη Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηεο απφθαζεο ΓΗΠΑΓ/νηθ/273/17-7-12 (ΦΔΚ 2221 Β 30-7-12) κε ζέκα «
Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) θαη ηεο
εγθπθιίνπ 26, ΓΗΠΑΓ/νηθ/356/4-10-12 θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
Άρθρο 15ο
Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν, κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε
ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα έξγα ζε θαιή θαηάζηαζε, ζπληεξψληαο ηα
θαη επαλνξζψλνληαο κε δαπάλε ηνπ βιάβεο ή θζνξέο απφ ζπλεζηζκέλε ρξήζε, θαζνξίδεηαη
ζε (15) δέθα πέληε κήλεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 171 Ν. 4412/2016.
Άρθρο 16ο
Επζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα ζην έξγν
Οπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν, είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ
πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, πιελ
αλψηεξεο βίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη
κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Οπνηαζδήπνηε θχζεσο αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο θαζψο θαη δεκηέο ζε
πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζε ακέιεηα ή θαη ππαηηηφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθαιείαο, πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142Α/17-7-75), Π.Γ.
778/80 (ΦΔΚ 193Α/30-8-80) θαη Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260 Α/16-9-81).Δπίζεο ππνρξενχηαη
λα εθαξκφζεη ηα ηπρφλ πξνηεηλφκελα απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ησλ έξγσλ
πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο.
Άρθρο 17ο
Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη εξγνιαβηθνύ νθέινπο – Επηβαξύλζεηο
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Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαζνξίδεηαη ζε δεθανθηψ εθαηφ (
18 %), γηα ηελ εξγνιαβία απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 70 ηνπ άξζξνπ 53 Ν. 4412/2016
(άξζξν 17, παξ. 7), δεδνκέλνπ φηη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ηακείν ηεο ΓΔΤΑΛ.
Αληίζηνηρα νη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηα έξγα
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ παξαπάλσ πεγή θξαηήζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ 18 % δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ, αιιά ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη
κπαίλεη ζαλ ηδηαίηεξν θνλδχιην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο
πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ.
Καηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηελ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο
ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ θαηαβάιιεηαη πάλσ ζηελ αμία ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ κε ηηο
ηζρχνπζεο ή ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ζρεδίαζεο ησλ
ζρεδίσλ εθαξκνγήο κε πξνζαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ζηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ
ζην έδαθνο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ
θαζνξηδφκελσλ (κε ηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο απνθάζεηο) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο
δψξσλ ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ εκεξψλ
ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ζηε ρνξήγεζε άδεηαο κε απνδνρέο θαη απνδεκηψζεσλ, ιφγσ
απφιπζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ
θαη επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ, φπσο ην ΗΚΑ θιπ.
Ζ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε
ησλ πξσηνηχπσλ ησλ απνδείμεσλ πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο ν
Νφκνο νξίδεη.
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθψλ
κέζσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α. θαη απφ ηνλ Δηδηθφ θφξν ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 επί ησλ εηζαγφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ πάζεο θχζεσο πιηθψλ,
εθνδίσλ θιπ. θαη απφ ηνπο θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ.
4486/66 (ΦΔΚ 131/Α) θαη 453/66 (ΦΔΚ 16/Α) πεξί ηξνπνπνηήζεσο.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν,
ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκφζηνπ γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα πξνο ην
Ν.2366/53 (ΦΔΚ 83Α/10.4.53) θαη πξνο ην Ν.10781/71 (ΦΔΚ 273Α/27-12-71)θιπ.
Άρθρο 18ο
Αλαζεώξεζε ηηκώλ κνλάδαο
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ κνλάδαο ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 153 ηνπ Ν.
4412/2016.
Αρθρο 19
Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Εξγνπ (Αξ. 158 Ν. 4412/16)
Ο αλάδνρνο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ.
Αρθρο 20ο
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Σήξεζε Καλόλσλ Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζην έξγν
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε λα ηεξεί ηνπο
ζεζπηζζέληεο Καλφλεο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζηα Έξγα θαη
ιακβάλεη
φια
ηα
απαξαίηεηα κέηξα ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία θαη
ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ηνπ
εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ απαζρνιείηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φζν θαη
ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο απηνχ θαη ηελ παξνρή ησλ πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο.
Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε βάζε θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο , πνπ θαζνξίδνληαη απφ:
1. Σν Π.Γ. 305/1996 <<Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο, πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
92/57/ΔΟΚ>>,
2. Σν Π.Γ. 17/96 <<Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ>>,
3. Σελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο αξηζ. 130329/3-7-1995 <<Αληηκεηψπηζε ηεο
ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο>>, 4. Σν Π.Γ. 396/1994
<<Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο
εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 89/656 /ΔΟΚ>>,
5. Σν Π.Γ. 395/1994 <<Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΔΟΚ>>,
6. Σν Π.Γ. 85/1991 <<Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ
ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
86/188/ΔΟΚ>>,
7. Σν Π.Γ. 70α/1998 <<Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ
εξγαζία>>,
8. Σν Π.Γ. 1073/1981 <<Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ είο
εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ>>,
9. Σν Π.Γ. 778/1980 <<Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ>> θαη
10. Σν Π.Γ. 95/1978 <<Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ είο
εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ>>.
Δπίζεο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα ην
έξγν Τπεξεζία γηα έγθξηζε, καδί κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ην ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ) θαη ηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο (Φ.Α.Τ.) , πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96 άξζξν 3 παξ. 5,6 θαη 7.
Σν .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. , ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηα ππνδείγκαηα, πνπ εθπφλεζε ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνκλεζζείζεο δηαηάμεηο.
Ζ δαπάλε ζχληαμεο απηψλ πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλσο ζηελ ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο
ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε :
- Να ηεξεί ζην εξγνηάμην ην .Α.Τ. θαη ηνλ Φ.Α.Τ. κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ,
κεηά ηελ νπνία ζα παξαδνζνχλ γηα θχιαμε ζηνλ θχξην απηνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/1996,
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- Να νξίζεη ζην έξγν, κε δαπάλεο ηνπ, πληνληζηή γηα ζέκαηα Αζθαιείαο θαη Τγείαο ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96. - Να νξίζεη ην έξγν , κε δαπάλεο
ηνπ, ηερληθφ αζθαιείαο θαη γηαηξφ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 17/1996,
πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 294/88 <<Διάρηζηνο
ρξφλνο απαζρφιεζεο Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ
θιπ>>.
Αρθρο 21ο
Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην
ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη έρνπλ ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη
ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο ηεο
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε,
δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ γεληθά, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θάλνληαο
ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ απαγσγήο αέξα, λεξνχ, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο ζπλήζσο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο θαη ηνπηθέο
ζπλζήθεο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ, θαη άιιεο παξφκνηεο
θπζηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ. Δπίζεο εμππαθνχεηαη, φηη έρνπλ πιήξε γλψζε
ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ είδνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ
θαηάιιεισλ θαη εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, ησλ κέζσλ
(Μεραλεκάησλ, πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ), πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη φισλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα
επεξεάζνπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν, ή ην θφζηνο ηνπο. Δπίζεο ν
Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο
κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κ' απηά, φπσο επίζεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά
ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ
καδί κε ηε Γηαθήξπμε, ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη αλαιακβάλεη
αλεπηθχιαθηα λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ
ζπλζήθεο θαη φξνπο.
Ζ παξάιεςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο
φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
Αρθρο 22ο
Πξνζαξκνγή - πκπιήξσζε κειέηεο
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη κε βάζε ηε
κειέηε θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηηο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο,
ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο θαη επίζεο ζηε ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο, κε έγγξαθε εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο,
λα εθπνλήζεη ηηο κειέηεο πνπ ζα απαηηεζεί λα γίλνπλ, ιφγσ ζπκπιεξψζεσλ θαη
πξνζαξκνγψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο.
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Αρθρο 23ο
Μειέηε ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο εθηεινύκελσλ έξγσλ
Άξζξν 9, Οδεγίεο κειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ (ΟΜΟΔ) Σεχρνο 7 ήκαλζε Δθηεινχκελσλ
Έξγσλ ζε Οδνχο (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ), Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ , Τπνπξγείν
Τπνδνκψλ , Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 2010
Ζ κειέηε ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο, ζε εξγνηάμηα θαηά κήθνο νδνχ ελ ιεηηνπξγία,
εθπνλείηαη απφ κεραληθφ, θάηνρν κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ
ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, θαη εγθξίλεηαη
απφ ηελ Τπεξεζία.
Γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ, είλαη ζθφπηκν
λα δεηείηαη θαη ε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Σξνραίαο γηα ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα
ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Ζ
ζπλεξγαζία κε ηελ Σξνραία ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή, γηα ηελ αζηπλνκηθή
αδεηνδφηεζε, ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία κειέηεο, κε ζθνπφ λα δνζεί ε επθαηξία
ζηελ αξκφδηα Σξνραία λα πξνζθέξεη ηπρφλ ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο
ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.
Ο ζρεδηαζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε:
α. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο έξγσλ
β. ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο (Σεχρνο 7, ΟΜΟΔ-ΔΔΟ).
γ. ηελ ππνρξέσζε, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, λα πξνβιέπεηαη ηαρεία θαη αζθαιήο
δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (αζζελνθφξα, ππξνζβεζηηθά, πεξηπνιηθά
αζηπλνκίαο θιπ.).
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