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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. - Εγγυήσεις - Επίβλεψη
1.1

Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.

1.1.1

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών όρων, σύμφωνα με

τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Συμβάσεως και προς τα σχέδια και
διαγράμματα που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα γίνει η κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση
ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2019-2020», όπως

αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
1.1.2
1.2

Κατά τα λοιπά για την εκτέλεση του έργου θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)
Εγγύηση για την καλή εκτέλεση

1.2.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης κατά το χρόνο

εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης εν γένει, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 302 παρ. 1β.
1.2.2

Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής

εκτέλεσης, που παρέχεται με εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
άρθρο 302 παρ. 1β.
Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε πέντε (5) % επι της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο
Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 302 παρ. 1β.
1.2.3 Η εγγυητική επιστολή "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
1.2.4

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : α) την ημερομηνία

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται , δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία , τον Α.Φ.Μ. , και τη διεύθυνση
1

του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι : αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον τίτλο της σχετικής σύμβασης,
κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
1.2.5

Η εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης,

συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται κατά τις τμηματικές πληρωμές των εργασιών προς τον
Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των
εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης και δέκα στα εκατό (10%) στην πιστοποιούμενη αξία
των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στις πιστοποιήσεις μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις
εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο,
μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή.
1.2.6

Σχετικά με την μείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της εφαρμόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 6 του Ν.4412/2016.
1.2.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, την
υποβολή του τελικού λογαριασμού και την προσκόμιση Βεβαίωσης μη οφειλής από τον ασφαλιστικό
φορέα.
1.2.8

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που θα απαιτηθούν από τρίτους

φορείς κατά τη διαδικασία αδειοδοτήσεων για διέλευση αγωγών εγκάρσια ή κατά μήκος της εθνικής
οδοποιίας ή επαρχιακών οδών, καταβάλλοντας το αντίστοιχο απαιτούμενο τίμημα.

1.3
1.3.1

Επίβλεψη
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό

Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε
όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των
πάσης φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο
ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες αλλά και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που
δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη
και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.
1.3.2

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που

προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε μειώνει
τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης
Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.
2

ΑΡΘΡΟ 2ο : Σύμβαση κατασκευής έργου – Συμβατικό αντικείμενο εργολαβικής συμβάσεως – Υπογραφή
σύμβασης
2.1

Γενικά

Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η Σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει όλες τις
υποχρεώσεις του για την με μέριμνα και δαπάνη του εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των
συμπληρωματικών ερευνών και την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών
τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2019-2020»
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του
Ν.4412/2016. Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη
Διακήρυξη.
2.2.

Συμβατικό αντικείμενο

2.2.1

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των

υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των
υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:
1. Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από τις υποχρεώσεις του αναδόχου που ορίζονται στα
τεύχη δημοπράτησης και την ισχύουσα Νομοθεσία.
2.2.2

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων.
2.2.3

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά :

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών τομών, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων όπου
απαιτείται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων και αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα σε
ορισμένους δρόμους.
Συγκεκριμένα αφορά την αποκατάσταση των ασφαλτικών τομών, οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων από
εργασίες που γίνονται κατά την διάρκεια του έτους από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Επιπρόσθετα τα
οδοστρώματα κατά την διάρκεια της θεομηνίας 24-25 Φεβρουαρίου 2019 υπέστησαν σοβαρές φθορές,
όπως λακούβες, καθίσματα τομών ύδρευσης-αποχέτευσης και επιβάλλεται η άμεση αποκατάστασή τους.
Θα γίνεται αποκατάσταση τομών που έχουν κάνει σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους τα συνεργεία ύδρευσης
(νέες παροχές ύδρευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών), τα συνεργεία αποχέτευσης (νέες παροχές
αποχέτευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών) και το κατασκευαστικό συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (μικρές
απαραίτητες επεμβάσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης - ομβρίων - έργα μικρής κλίμακας). Επίσης θα
γίνεται αποκατάσταση τομών σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους όπου οι τομές έργων υποδομής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
έχουν υποστεί φθορές και καθίσματα από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.
Επιπρόσθετα όπου το οδόστρωμα οδών έχει επιβαρυνθεί και αλλοιωθεί με καθίσματα (καθιζήσεις) από την
ύπαρξη αγωγών αποχέτευσης – ύδρευσης- ομβρίων και παροχών είτε από εσχάρες και φρεάτια θα
αποξηλώνεται το σύνολο του ασφαλτικού τάπητα. Επίσης θα αποκαθίστανται τα υπάρχοντα φρεάτια και
εσχάρες υδροσυλλογής υψομετρικά με τη νέα στάθμη του ασφαλτικού τάπητα.
► Στις τομές έως 4,00m² δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση ασφαλτοκόπτη για την κοπή του
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ασφαλτικού ούτε και η αφαίρεση υπαρχόντων υλικών εφόσον αυτά είναι βάση οδοστρωσίας (αδρανή
υλικά λατομείου). Στην περίπτωση αυτή εφόσον τα υπάρχοντα υλικά είναι βάση οδοστρωσίας (αδρανή
υλικά λατομείου), θα αφαιρούνται αυτά σε βάθος επτά εκατοστών, θα τοποθετείται ασφαλτική
προεπάλειψη και η τελική αποκατάσταση θα γίνεται με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους επτά
εκατοστών.
Ανάλογα με την κατάσταση των τομών θα δίνεται εντολή είτε γραπτή είτε προφορική από την Τ.Υ της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ., για την χρήση ασφαλτοκόπτη, την αφαίρεση υπαρχόντων υλικών σε βάθος δέκα επτά εκατοστών,
συμπλήρωση και συμπύκνωση σε πάχος δέκα εκατοστών βάση οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου,
προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους επτά εκατοστών.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες – προεργασίες και αποκατάσταση θα εκτελούνται την ίδια μέρα. Απαγορεύεται η
προεργασία να γίνεται την προηγούμενη ή προηγούμενες μέρες. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την
σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και για την λήψη μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατ' εντολή της υπηρεσίας μπορεί να γίνει προεργασία από την
προηγούμενη μέρα της αποκατάστασης και αφού τηρηθούν αυστηρά όλα τα απαραίτητα και
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας πεζών και οχημάτων.
► Για τομές μεγαλύτερες των 4m² η χρήση ασφαλτοκόπτη είναι υποχρεωτική για την κοπή του
ασφαλτικού, η αφαίρεση των υπαρχόντων προϊόντων σε βάθος 17cm, συμπλήρωση και συμπύκνωση 10cm
βάση οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 7cm. Η προεργασία σ' αυτές τις τομές δύναται να γίνει από
προηγούμενες μέρες αλλά θα υπάρχει τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας για την διευκόλυνση
οχημάτων εκτός από τις κάθετες τομές στις οποίες η προεργασία απαγορεύεται να γίνεται την προηγούμενη
-νες ημέρες. Προεργασία και αποκατάσταση στις κάθετες τομές θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο την ίδια
μέρα. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και για την λήψη μέτρων
ασφαλείας καθ’ όλη την διάρκεια εργασιών.
► Στα τμήματα των οδών που χρειάζονται αποκατάσταση του οδοστρώματος λόγω καθιζήσεων, θα
πραγματοποιηθεί εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η απόξεση (φρεζάρισμα) ή αποξήλωση ασφαλτικού
οδοστρώματος σ' όλο το πλάτος του δρόμου όπου θα ακολουθήσει ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
μεταβλητού πάχους ή βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με αδρανή υλικά λατομείου και ασφαλτική
συγκολλητική ή προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικού τύπου ή συμπυκνωμένου
πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου ανάλογα με την περίπτωση. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για
την έκδοση αδειών παρεμπόδισης ή και απαγόρευσης της κυκλοφορίας για την σωστή κυκλοφοριακή
ρύθμιση και την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια εργασιών.
Σε περιπτώσεις στις οποίες η στάθμη του οδοστρώματος βρίσκεται σε διαφορά από τη στάθμη καλυμμάτων
φρεατίων ή εσχαρών υδροσυλλογής φρεατίων θα γίνεται ανακατασκευή τους με ανύψωση ή χαμήλωμα
αυτών προκειμένου να βρίσκονται σε ενιαία στάθμη με εκείνη του οδοστρώματος.
► Η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για όλες τις παραπάνω εργασίες που αφορούν αποκατάσταση τομών
μεγαλύτερες ή μικρότερες των 4,00m² θα δίνει στον ανάδοχο ανά Δημοτική Ενότητα ή και από διαφορετικές
ενότητες συγκεκριμένο αριθμό τομών που θα πρέπει αποκλειστικά εντός 20 ημερών από την ειδοποίηση –
εντολή γραπτή ή προφορική να τις έχει αποκαταστήσει. Μπορεί όμως να δίνει έστω και μία μόνο τομή για
αποκατάσταση σ' οποιαδήποτε περιοχή του Δήμου Χανίων εάν η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κρίνει μεγάλη την
επικινδυνότητα της υπάρχουσας κατάστασης για τους διερχόμενους πολίτες και τα μέσα μεταφοράς.
► Για την συνολική αποκατάσταση οδοστρώματος θα υποδεικνύονται εγγράφως ή προφορικά από
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την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τα τμήματα των οδών προς αποκατάσταση με χρόνο αποπεράτωσης εντός 15 ημερών
από την ημερομηνία εντολής, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που απαιτούνται για την ανύψωση
ή χαμήλωμα των καλυμμάτων φρεατίων ή των εσχάρων υδροσυλλογής.
► Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την τήρηση της επιμέρους
χρονικής προθεσμίας (των 20 και 15 ημερών) να έχει διασφαλίσει την προμήθεια εντός προθεσμίας των
απαραίτητων υλικών.
► Όπου στα ανωτέρω αναφέρεται προφορική εντολή αυτή θα αναγράφεται στο ημερολόγιο των
εργασιών.
2.3 Υπογραφή σύμβασης
2.3.1. Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 316, 135 του Ν.
4412/16. Ο Ανάδοχος αφού ειδοποιηθεί από τον Αναθέτοντα φορέα, οφείλει να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προθεσμία που θα τεθεί με την σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση που
αυτός δεν προσέλθει κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 316 και 160
του Ν. 4412/16.
2.3.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα εξής:
➢ Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης.
➢ Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1.2 της παρούσης.
➢ Δήλωση για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της
έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας και δήλωση του εξουσιοδοτημένου προσώπου ότι αποδέχεται
τον γενόμενο διορισμό του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 .
➢ Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων/κοινοπραξία, Συμβολαιογραφική
πράξη σύστασης κοινοπραξίας. Επίσης Συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου
της Κοινοπραξίας έναντι του Κυρίου του Έργου, καθώς και του αναπληρωτή του σύμφωνα με το
άρθρο 140 του Ν.4412/2016.
➢ Δήλωση της έδρας της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του
άρθρου 135 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας
3.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση
του έργου είναι τα αναφερόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης Δημοπρασίας, όπου καθορίζεται η σειρά
ισχύος τούτων σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας.
3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις
παραπάνω αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς στα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
3.3 Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσης Συμβάσεως υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων
Κανονισμών και των σχετικών μ' αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων .
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών.
4.1 Τα αμμοχάλικα οδοστρωσίας, , κ.λ.π. θα είναι θραυστό υλικό λατομείου, και θα προέρχονται κατ' αρχήν
απ' τα λατομεία της περιοχής.
Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την
παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει
για την κατασκευή του έργου να συμπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την
προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία, ορυχεία, κοίτες ποταμών, χειμάρρων κ.λ.π. των
αναγκαιούντων αργών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή των υλικών αυτών.
Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και συντηρήσεως οδών
προσπελάσεως, μεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μη
αναγνωριζομένης ουδεμίας αξιώσεως του αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημιώσεως λόγω προσθέτων
τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μισθώσεως λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκαλύψεως και
δημιουργίας ή εκμεταλλεύσεως αυτών κ.λ.π.
4.2 Ο Εργολάβος επίσης είναι υποχρεωμένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που θα
εκλέξει, προβεί με μέριμνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε εγκεκριμένο
εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το
σύμφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας.
4.3 Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια
εκτελέσεως του έργου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ' την παρακολούθηση
της Υπηρεσίας.
4.4 Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις εγκεκριμένες
Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που υπεισέρχονται εκάστοτε στις
διάφορες εργασίες. Οίκοθεν εξυπακούεται ότι με την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την
ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων με δόκιμα υλικά.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, να προβεί ανά πάσα στιγμή σε δειγματοληψίες και ελέγχους της ποιότητας,
των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν, τούτων
αναγομένων στα γενικά έξοδά του, χωρίς βεβαίως αυτό να απαλλάσσει από την ευθύνη τον Ανάδοχο, ο
οποίος είναι μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των πάσης φύσεως
υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να προμηθευτεί τα υλικά αυτά από
άλλες θέσεις, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο οικονομικής αξίωσης για τον λόγο
αυτό (αλλαγή τιμών τιμολογίου, πρόσθετη αποζημίωση κλπ.).
4.5 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στο Τιμολόγιο μελέτης περιλαμβάνεται εκτός άλλων οι δαπάνες για την
φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) και διάθεση των πλεοναζόντων ή/και

ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών καθαιρούμενων υλικών σε επιτρεπόμενες θέσεις Α.Ε.Κ.Κ.
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010), την οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εφαρμόζει.
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Σύμφωνα με την παραγ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010) ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει
στοιχεία για την διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από την δραστηριότητά τους και
επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης του διαχειριστή με εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του
διαχειριστή ότι θα συνεργαστεί με εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των
έργων τεχνικών υποδομών.
ΑΡΘΡΟ 5ο :

Προθεσμίες περαιώσεως του έργου – Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Χρόνος εγγύησης και
υποχρεωτικής συντήρησης

5.1 Συνολική προθεσμία – Τμηματικές προθεσμίες – Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
Η συνολική προθεσμία περαίωσης της κατασκευής του έργου στο σύνολο ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.
Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ.
305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή
μελέτης και εκτέλεσης, όταν απαιτείται.
5.2 Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών
Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως
ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από οποιαδήποτε
αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση λόγω της παράτασης αυτής, με μόνη και
αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα
Νομοθεσία.
Όλες οι προθεσμίες (τμηματικές και συνολική) υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της Σύμβασης.
5.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιμήσει τους χρόνους που
απαιτούνται :
•

για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγει από το
εξωτερικό.

•

για τις εγκρίσεις μελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών και
ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάμων, λατομείων, χρήση χώρων τελικής απόθεσης
προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Παράταση της προθεσμίας αυτής δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο εάν ισχυρισθεί άγνοια των τοπικών
συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψεως
αδρανών υλικών (λατομεία κ.λ.π.), των δανείων υλικών επιχωμάτων (χειμάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια
προβλημάτων από δίκτυα και λοιπές εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., ή/και παρόδιων ιδιοκτησιών, άγνοια σύγχρονης
εκμετάλλευσης των πηγών λήψεως που θα χρησιμοποιηθούν για το δρόμο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία
εργολαβίες κατά τις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς δαπάνη του δημοσίου να
δημιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις και να κατασκευάσει νέους δρόμους για προσπέλαση), άγνοια της
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κατάστασης των δρόμων προσπέλασης των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν και των συνθηκών διάνοιξης
καινούργιων, άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας
εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων κ.λ.π.
5.4 Παράταση της προθεσμίας, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
5.5 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαιτίας από μέρους του υπέρβασης της
συνολικής προθεσμίας ορίζεται στο άρθρο 148 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%)
της μέσης ημερησίας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%)
της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε
είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.
5.6 O χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες
σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Διάγραμμα προγραμματισμού των έργων
Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το «χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου», έτσι ώστε:
Α. το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέσα στους οικονομικούς ποιοτικούς στόχους και στους
χρόνους που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη,
Β. να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος όχλησης και ιδίως όχλησης της κυκλοφορίας στην
ευρύτερη περιοχή του κατασκευαζόμενου έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών
που προβλέπονται και
6.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει μέσα σε προθεσμία η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει στην Υπηρεσία που διευθύνει το έργο το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στις προθεσμίες του άρθρου 5 της παρούσης Ε.Σ.Υ. και
του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης.
6.2 Το χρονοδιάγραμμα τούτο θα πρέπει να συνταχθεί σε γραμμικό διάγραμμα, ή διαγράμματα όπου θα
εμφαίνεται ο προτεινόμενος χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός σε σχέση με τις προβλεπόμενες
να εκτελεσθούν εργασίες. Θα συνοδεύεται δε από έκθεση, που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον
προτεινόμενο προγραμματισμό (μέτωπα εργασίας, εξοπλισμός κ.λ.π.). Η έγκριση του προγράμματος θα
γίνει από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του. Ο
χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός σε καμία περίπτωση δεν θα αναιρεί και δεν θα αποκαθιστά τις
επιμέρους χρονικές προθεσμίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο 2.2 και στην παράγραφο 2.2.3 της
παρούσης ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.
6.3 Οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
6.4 Για την έναρξη εκτελέσεως των εργασιών απαιτείται, με μέριμνα του Αναδόχου, έγγραφη άδεια (αν
συντρέχει περίπτωση) της επί τόπου Υπηρεσίας του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, όπως επίσης και της επιτροπής
κυκλοφορίας.
6.5 Αναπροσαρμογές του προγράμματος εγκρίνονται μόνον όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες , το
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αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ.2 του Ν.4412/2016 .
6.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να
υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία
στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση
του έργου .
ΑΡΘΡΟ 7ο : Τιμές μονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες
Τιμές μονάδος νέων εργασιών θα συντάσσονται μόνον στις περιπτώσεις, και με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές
εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4412/2016 τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εκτελέσει.
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο συντήρησης
των λοιπών εργασιών του έργου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Προκαταβολές
ΔΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Πρωτόκολλα αφανών εργασιών – Επιμετρήσεις - Πληρωμές
9.1 Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών,
να είναι αναλυτικά κατά οδό, περιοχή και να συνοδεύονται από φωτογραφίες και απόσπασμα του χάρτη.
9.2 Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων των
περιλαμβανομένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και
συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών θα
αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιμο των εν
γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση.
Στις επιμετρήσεις θα περιλαμβάνεται επίσης πίνακας με τις γενόμενες δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των
θέσεων και των αποτελεσμάτων, και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.
Κατά τα λοιπά οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται βάσει του άρθρου 151 του Ν.4412/2016.
9.3 Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του
Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.
Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του
Ν.4412/2016, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς
ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων,
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ.
και της ισχύουσας Νομοθεσίας. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κλπ
(κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης) αυτές θα απομειώνουν το
πιστοποιούμενο ποσό.
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ΑΡΘΡΟ 10ο : Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο
10.1 Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής του γίνεται από
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία .
10.2 Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα
συμμετέχουν στη Διεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει να οριστούν εγγράφως και να
γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι από τον Ανάδοχο για την
υπογραφή των επί τόπου παραλαμβανομένων αφανών εργασιών, επιμετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων
δοκιμασίας κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
11.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους,
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την
ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:
- Το Π.Δ. 22 - 12 - 33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας
εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“
- N 2168/1993 (Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς).
- Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) “Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών”
- H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός
κατοικημένων περιοχών“
- Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών”
- Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”
- H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός
κατοικημένων περιοχών”
- Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις
ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”
- Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων”
- Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας”
- Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα υπόγεια έργα”
- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ/89) “Κτιριοδομικός Κανονισμός” (Ειδικά το άρθρο
5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)
- Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων”
- Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία
89 /655 /ΕΟΚ”.
- Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους
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εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/ 656 /ΕΟΚ”.
- Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό
χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”.
- Το Π.Δ. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε
εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ”.
- Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
90/340/ΕΟΚ”.
- Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας
στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ”.
- Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ".
- Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ".
−

Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ.

11.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται
παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της Νομοθεσίας:
α.

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας,
καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής
προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές
γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι),
προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων
Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων,
ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π.

β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών
σημάτων

επισήμανσης

και

απαγόρευσης

προσέγγισης

επικινδύνων

θέσεων,

καθώς

και

προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους
κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’
αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με
πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και
χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.
11.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις
εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
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α.

Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης.

β.

Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό ( αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως
εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα.

γ.

Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα
αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του
εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα
ενδεικνυόμενα μέτρα.

δ.

Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και
σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής.

11.4

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των

εργαζομένων σε θέματα όπως:
α.

Εκπαίδευση προσωπικού

β.

Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία

γ.

Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους
τρόπους προστασίας από αυτούς

δ.

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης
φύσεως θεομηνιών και φωτιάς

ε.

Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας για την
πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους

στ.

Καταλληλότητα εξοπλισμού

ζ.

Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας

11.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η
υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των
ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης
ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων.
11.6 Ο Ανάδοχος οφείλει ακόμη να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και
ατυχημάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα
συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών
μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του
επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.
11.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού να
καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το
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Π.Δ. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε
συντονιστή μελέτης και εκτέλεσης, όταν απαιτείται.
11.8 Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς και μη
φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία:
• Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/81)
• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85)
11.9 Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του Αναδόχου
του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων μηχανικών αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων
πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 12ο : Ημερολόγιο του έργου
Το Ημερολόγιο του έργου θα τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 146 του
Ν.4412/2016 . Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο,

σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε
ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του
εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν
εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις
ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες,
θ) τις εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις,
επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από
εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο
περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της
επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν
πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και
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μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο
την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες,
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.
4. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται
ειδική ποινική ρήτρα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων
(500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η
ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του
Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Αναθεώρηση τιμών
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το
άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 .
Σε κάθε Λογαριασμό, για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανομής
εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις
14.1 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον
ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση,
φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο
μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις,
αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν
ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με τις
εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων λόγω εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων, καθώς και αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση αδείας με αποδοχές
και αποζημιώσεις λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των
ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων, όπως το Ι.Κ.Α. (ακόμη και αν το έργο εκτελείται
εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του
προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή
όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει
καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του
έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής
μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των
ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της
κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.
14.2 Η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής
14

αποδείξεως πριν απ' την πληρωμή κάθε λογαριασμού.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Δρόμοι προσπελάσεως – Προστασία και εξασφάλιση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια
εκτελέσεως των έργων – Πινακίδες ενδεικτικές του έργου
15.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων,
είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για
κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό
προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.
Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές
του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε
περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, όλα τα μέτρα εξασφάλισης της
κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης
Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για κάθε
φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες των παρακαμπτηρίων έργων
που θα απαιτηθούν.
O Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες, ή εργατικό
προσωπικό που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και
προς τους εντόπιους κατοίκους για μετάβαση τους σε αγροτικές και τις άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε
δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαμβανομένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον
Ανάδοχο.
Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν μπορεί να
κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του
οδοστρώματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του.
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να εξακριβώνει την αντοχή
του οδοστρώματος, του καταστρώματος των γεφυρών και των άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε
περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις,
αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα των προβλεπομένων για κυκλοφορία στους δρόμους, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόμους στην προγενέστερη κατάσταση τους, συντασσομένου εν ανάγκη,
και σχετικού πρωτοκόλλου προ και μετά τη χρήση των δρόμων. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων
οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς), υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόμων αυτών καθ' όλη τη
διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του
Δημοσίου.
Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι αποκλειστικώς
υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων.
15.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός μηνός από της υπογραφής του συμφωνητικού, να προμηθευτεί και να
τοποθετήσει πινακίδες ενδεικτικές του έργου που εκτελείται, με περιεχόμενο και προδιαγραφές που θα
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καθορίσει η Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Προστασία περιβάλλοντος – Ευθύνη για ζημιές και ατυχήματα
16.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και
καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των
έργων.
Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης
δένδρων ή θάμνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπατήσεως
φυτευομένων περιοχών υπό μηχανικών μέσων.
16.2 Επειδή μεγάλο μέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον υπαρχόντων έργων, ο
Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή
ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά.
Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του,
ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.
Επίσης σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και κατά την παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί εργατών και εργασίας
Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται
μεθοδικώς για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμυρών. Η Υπηρεσία
δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω
αναφερθέντα.
16.3 Για κάθε διατάραξη ή ζημιά σε υφιστάμενες οικοδομές, προερχόμενη από την κατασκευή των έργων,
αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση της προκληθείσας ζημιάς,
είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για την αποκατάστασή της.
16.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου
και δεσμεύεται στην τήρησή τους στα σημεία που τον αφορούν.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων
Ο βάσει του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων, καθορίζεται σε
δεκαπέντε (15) μήνες.
Α. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τα έργα
και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες του.
Β. Ο ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας κάποιων
εγκαταστάσεων , προξενηθούν ζημιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ (π.χ. Δίκτυα , άλλες εγκαταστάσεις) .
Ο ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για διάφορους λόγους (κακή λειτουργία κ.λ.π.)
υπάρξουν επιπτώσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.) .
Η καταβολή των οποιονδήποτε επιδικαζομένων αποζημιώσεων τον βαρύνει εξ ολοκλήρου.
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Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών παρουσιασθούν
ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση τους η Υπηρεσία ενεργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 18ο : Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόμους και κοντά σε κτίρια
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών μέσα σε κατοικημένες περιοχές και
μάλιστα σε στενούς δρόμους και πλησίον υφισταμένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο
ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχημάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε ζημιά ή
ατύχημα.
Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει με αυστηρότητα, όλες τις συμβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών και των
σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για
την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Μέτρα προστασίας των κατασκευών – Aσφάλεια του έργου – Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων
και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας – Αρχαιότητες
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να απαγορεύει
την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την
εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία
ατόμων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεση ς εργασιών, αποθηκών
κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ’ ωφελεία του προσωπικού του,
των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που
μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει όλα
τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη
συντήρησή τους.
Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη.
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η
Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες
εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει
ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισμούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους
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στην περιοχή του έργου. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να
εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες τομής του οδοστρώματος, οι άδειες κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την
έκδοση της άδειας σχέδια, στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Οι εργασίες για τις μετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι μόνιμες, αν τυχόν
εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με την φροντίδα
των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο
Ανάδοχος έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η
Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη προθεσμία
εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται μόνο
ανάλογου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως.
Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εμποδίων, κ.λ.π., τις
απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζημίωση για τις προσωρινές αυτές εργασίες,
περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές κατασκευής των σωληνώσεων, ανεξάρτητα από τυχόν δυσχέρειες
που θα αντιμετωπισθούν.
Επισημαίνεται ότι κάθε ζημιά που θα προκληθεί απ' τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς ή στις
διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε μετά το πέρας
τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, συμπυκνώσεως
κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τις
εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει αμέσως να διακόψει τις εργασίες και να
ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών εργασιών.
Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται με την φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας και καμία ανάμιξη
οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την
εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και μετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του
προγράμματος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την εκτέλεση
ανασκαφικών εργασιών.
Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη
προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται
μόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως.
ΑΡΘΡΟ 20ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν
αποκλειστικά αυτόν :
(1) Συμφωνητικού
(2) Αποζημιώσεως ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών :
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α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωματισμών,
αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά.
β. Των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίου γενικά.
γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως
υλικών.
δ. Οι δαπάνες αποζημιώσεως, των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατομεία, ορυχεία, χείμαρροι,
ποτάμια κ.λ.π.) και των θέσεων προσωρινής ή οριστικής απόρριψης των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφής, που θα χρησιμοποιηθούν με έγκριση της Υπηρεσίας, καθώς και των κάθε είδους οδών
προσπελάσεως προς αυτές, και που ανήκουν είτε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νομικό
πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου κ.λ.π. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και ο Κύριος του
Έργου δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλ/σεως των
θέσεων αυτών. Ο Κύριος του Έργου επίσης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση πρόσθετης αποζημιώσεως
του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που μπορεί να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των
λατομείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή για ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως,
κ.λ.π., ή και δημιουργίας χώρων αποθηκεύσεως υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν
δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.
(3) Αποζημίωση γενικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν συμβεί σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση
του έργου και την παραγωγή - μεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη ή υποχρέωση
να καταβάλει δαπάνες ή αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.
(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτελέσεως των
εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως και από άλλη προγενέστερη
ή μεταγενέστερη εργολαβία και τη δημιουργία και αποκάλυψη γι' αυτό νέων πηγών υλικών, μαζί με τις
σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εμπρόθεσμα η εκτέλεση του έργου.
(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιμές.
(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του Τιμολογίου,
στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Ν.4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 21ο : Συντήρηση των Έργων – Ελαττώματα
21.1 Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες
για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή
ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο . Αν ο
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι
απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό
τεύχος ο μορφότυπος του οποίου και

συχνότητα συμφωνούνται με την διευθύνουσα υπηρεσία.

21.2 Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών παρουσιασθούν
ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ανάδοχος, και δεν προβεί στην αποκατάστασή τους, η Υπηρεσία
ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 22ο : Εργαστηριακοί Έλεγχοι – Ποιοτικοί έλεγχοι
19

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών στην διενέργεια δοκιμών, με δικά του έξοδα.
Ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών και ο ποιοτικός έλεγχος των έργων θα γίνεται με αίτηση του
Αναδόχου προς το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Ε.) και τα αποτελέσματα θα
γνωστοποιούνται στον Κύριο του Έργου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τον επιβλέποντα του Έργου ή τους βοηθούς του κατά την
λήψη των δοκιμίων για τους εργαστηριακούς ελέγχους.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι πρέπει να είναι οι προβλεπόμενοι από τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Α. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης
1. Βάσεων οδοστρωμάτων ανά οδό ανακατασκευής οδοστρώματος και ανά 500m² για τομές
μεγαλύτερες των 4m², Δοκιμή 1
2. Αδρανή Ασφαλτικών ανά 500μ² για τομές μεγαλύτερες των 4μ², Δοκιμή 1
Β. Έλεγχος συμπυκνώσεων
1. Βάση οδοστρωμάτων ανά 100μ², Δοκιμή 1
2. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 1000μ², Δοκιμή 1
Γ. Μελέτη Σύνθεσης
1. Μία μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος ανά μονάδα
Για κάθε μία εκ των υποχρεωτικών ελέγχων και δοκιμών που αναγράφονται πιο πάνω και παραλείπονται
από τον Ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 300 €.
Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητος και επιβάλλεται στον Ανάδοχο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής του
έργου.
Ο Αριθμός των δοκιμών που λείπει, δεν μπορεί να καλυφθεί με περισσότερες δοκιμές σε επόμενα στάδια
εργασίας και δεν αναιρεί τυχόν επιπλέον κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το ποσόν θα παρακρατείται από την πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί μετά την επιβολή της ποινικής
ρήτρας.
ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή του Έργου
(1)

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των:
i.Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών,
ii.Διοικητικής παραλαβής για χρήση,
iii.Προσωρινής παραλαβής του έργου,
iv.Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου,
v.Οριστικής παραλαβής του έργου,
ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν. 4412/16.

(2)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής, του έργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται
σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο
168 του Ν. 4412/16.
Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
Άρθρου 170 του Ν. 4412/16.

(3)

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται
σε δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος αυτός εκκινεί
μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο.
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(4)

Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 172 του
Ν. 4412/16.

(5)

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία
που επιβλέπει το έργο βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με την παραγ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103
(ΦΕΚ 1312/2010) .

ΑΡΘΡΟ 24ο: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση της Σύμβασης από τον Εργοδότη
24.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν. 4412/16. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται
υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του ως άνω
Άρθρου.
24.2 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική πρόσκληση)
Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του Άρθρου 160 του Ν. 4412/16.
24.3 Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυση της σύμβασης
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν. 4412/16. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του Άρθρου
161 του Ν. 4412/16.
24.4 Αποζημίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
Για την αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης από τον Φορέα κατασκευής ή τον
ΚτΕ, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 163 του Ν. 4412/16.
ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Νικόλαος Λατινάκης
Εργοδηγός Δ.Ε.

Κων/νος Στεργιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθμόν 204/2019 (ΑΔΑ : 7ΝΞ9ΟΕΨΡ-ΞΝΙ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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