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Άρθρο 1ο
ANTIKEIMENO - OΡΙΜΟΙ
Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο
φξνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη
ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ
ΔΡΓΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ», Α.Μ. 7/2016 Σ.Τ.

Οη νξηζκνί θαη νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία:
1.1. Ο φξνο "Δπηρείξεζε", "Δξγνδφηεο", "Αλαζέηνπζα Αξρή", ζεκαίλεη ηνλ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ.
1.2.
Ο φξνο "Δπηβιέπσλ" πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο "Δπίβιεςε" ή "Τπεξεζία" ή
"Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία" ή "Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία" ή "Μεραληθφο", ζεκαίλεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία
ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ.
1.3. Ο φξνο "Αλάδνρνο" ή "Αλάδνρνο Δξγνιήπηεο" ή "Δξγνιάβνο", ζεκαίλεη ηελ Δξγνιεπηηθή
Δπηρείξεζε, ζηελ νπνία αλαηίζεηαη κε ζχκβαζε χζηεξα απφ δηαγσληζκφ, ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Δπίζεο ηνπο ηπρφλ λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο, θαηάιιεια
εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
1.4. Ο φξνο " χκβαζε" ή "πκβαηηθά ηεχρε" ή "πκβαηηθά ζηνηρεία" ζεκαίλεη θαη πεξηιακβάλεη φια
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο.
1.5. Οη φξνη "Γ..Τ." ή "Δ..Τ." θαη " Σ.Π. " ζεκαίλνπλ αληίζηνηρα ηε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ,
ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
1.6. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ΠΓ
171/87 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή "Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία", είλαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη
Πξντζηακέλε Αξρή ή Δπνπηεχνπζα Αξρή, είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
ηνπ Γήκνπ.
1.7. "Έξγν", "Δξγαζίεο", ζεκαίλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηεο χκβαζεο.
1.8. "πκβαηηθφ Σίκεκα", ζεκαίλεη ην πνζφ ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. .
1.9. "χκβνπινο" ζεκαίλεη, ηνλ ή ηνπο ελδερφκελνπο πκβνχινπο ηεο Τπεξεζίαο.
1.10. Οη φξνη "κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ" ή "βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν" ή "ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ" ή
"άλεπ ηδηαηηέξαο απνδεκίσζεο", ζεκαίλεη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλεο
κέζα ζηηο Σηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε.
1.11. "Δξγνηάμην" ζεκαίλεη ηνλ ρψξν ή ηνπο ρψξνπο πάλσ, θάησ ή κέζα ζηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη
έξγα ή άιινη ρψξνη πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζαλ ρψξνη εξγαζίαο ή γηα άιιν ιφγν πνπ
εηδηθά νξίδνληαη φηη απνηεινχλ κέξνο ηνπ εξγνηαμίνπ.
1.12. "Δγθεθξηκέλν" θαη "Δγθξίλεηαη", ζεκαίλεη ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
1.13. "Δληνιή", ζεκαίλεη ηελ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο.
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1.14. "πγθαηάζεζε", ζεκαίλεη ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Άρθρο 2ο
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Σν παξφλ έξγν εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Όιεο νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο θαη εηδηθφηεξα
2. Σνπ Ν. 4412/2016 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ”
3. Σηο κε θαηαξγεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 "Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ”.
4. 3. Ν.1642/86 γηα ηνλ ΦΠΑ θαη ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ.
5. Ν.2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (ΦΔΚ 247 Α' /95)
6. Ν.2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) ΦΔΚ 199Α'/1999
7. Σνπ Ν. 3463/2006 "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα δήκσλ θαη θνηλνηήησλ".
8. Σνπ Ν. 3852/2010 “Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο”.
9. Σεο εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Δ.5/2008 (Γ17α/08/36/Φ.Ν.443/20.03.08)
10. Σεο εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Γ17α/03/54/Φ.Ν.437/07.05.08)
11.Σεο εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Δ.20/2008 (Γ17α/03/114/Φ.Ν.443/26.06.08)
12. Οη Δγθχθιηνη 36/2005/ΤΠΔΥΩΓΔ, 38/2005/ΤΠΔΥΩΓΔ θαη 20/2006/ΤΠΔΥΩΓΔ, θαζψο θαη ε
εγθχθιηνο 27/2012/ΤΠΑΝ & ΤΠΟΜΡΓΗ.
13. Ζ Δγθχθιηνο 32/14-11-2012 Αξ Πξση Γ17γ/05/173/ΦΝ 463 ηεο ΓΓΓΔ «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο δηάηαμεο πεξί θαηαξγήζεσο εηζθνξψλ 2% θαη 2‰ ππέξ ηνπ ΣΔΔ»
14. Ζ Δγθχθιηνο 26/2012 (ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/356/4-10-2012).
15. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ινηπψλ απνθάζεσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε
Νφκνπ θαη εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά αλσηέξσ θαη
Δπιζημαίνεηαι όηι για ηο εν λόγω έργο έτει εκδοθεί η με αριθμό 63027/3568/08-09-2017
Σροποποίηζη ηης σπ’ αριθμ. Φ3548/87/20-02-2014 Απόθαζης Έγκριζης Περιβαλλονηικών
όρων (ΑΔΠΟ) ως προς ηα έργα Σ1-Σ2-Σ3-Σ4 και ενζωμάηωζη ηης έγκριζης επέμβαζης για ηο
έργο «Ανηιπλημμσρικά έργα ζηο Γήμο Πενηέλης» ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο, Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο νθείιεη
λα ηεξήζεη πηζηά ν αλάδνρνο.
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Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
Άρθρο 3ο
ΙΥΤΟΝΣΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Αλάινγα ηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί:
 Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ 2016), φπσο ηζρχεη.
 Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ 2000), φπσο ηζρχεη.
 Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΔΑΚ 2000).
 Ο Καλνληζκφο ηερλνινγίαο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (ΚΣΥΟ) – ΦΔΚ
381Β’\24.3.2000
 Ο Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (Ν.Ο.Κ.), ν Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο θαη ηα δηαηάγκαηα
δφκεζεο εθηφο θαη εληφο ζρεδίνπ.
 Ο Καλνληζκφο Απνρέηεπζεο (ΔΤΓΑΠ).
 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ζρέδηα, ηεχρε θιπ.) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.
 Σν Π.Γ. 778/1980 πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ έξγσλ
 Σν Π.Γ. 447/1975 πεξί αζθάιεηαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ
 Σν Π.Γ. 1073/1981 πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα
νηθνδνκψλ θιπ.
 Σνλ Ν.1568/1985 γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
 Σν Π.Γ.305/1996 ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
92/57/ΔΟΚ
 Ζ 433/19.09.2000 απφθαζε ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαζηέξσζε θαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.)
σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε έξγνπ.
 Οη θαλνληζκνί εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ
 Οη δηαηάμεηο ηεο ΓΔΖ.
 Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, γεηηλίαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο
ηεο ΓΔΖ).
 Ζ εγθχθιηνο Δ23/31.08.2001 πεξί θαλνληζκνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δεκνζίσλ έξγσλ θιπ.
Άρθρο 4ο
ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ΣΔΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ, ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Σν ζπκθσλεηηθφ
Ζ Γηαθήξπμε
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο
Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) θαη ε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
(Γ..Τ.)
6. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ.) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ην Παξαξηήκαηά
ηνπο
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ
10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία.
1.
2.
3.
4.
5.
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11. Οη εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ
Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ.
Άρθρο 5ο
ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ
1. Ο αλάδνρνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ σποτρεώνεηαι να ζσμμορθώνεηαι με
ηην ιζτύοσζα ΑΔΠΟ γηα ην ελ ιφγσ έξγν, ηνπο Νφκνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ
Κξάηνπο, ηηο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε
Γεκνηηθήο ή Γεκφζηαο αξρήο πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε
ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη γηα ηo έξγν.
2. Ο αλάδνρνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ θιπ. ππνρξεψλεηαη λα αλαθνηλψλεη
ακέζσο ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζρεηηθέο
δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθέο κε ηα ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ,
αζθαιείαο θ.ι.π., πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη.
Άρθρο 6ο
ΜΔΛΔΣΗ ΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν αλάδνρνο:
Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο θαη έρεη
ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη
αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο
πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθνχ, ηε
δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
νδψλ πξνζπειάζεσο, ηηο ζπλήζσο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο δηάθνξεο
δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο λεξνχ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνησλ θπζηθψλ
ζπλζεθψλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηελ 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) ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα ηα νπνία γηα νπνηνδήπνηε ηξφπν
δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
φξνπο ηεο χκβαζεο.
Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη ηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο
ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα
ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί
κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ
ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά.
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Άρθρο 7ο
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΓΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ
ΑΝΑΓΟΥΟ
1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νινθιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
2. Οη ηηκέο απηέο πξνζαπμεκέλεο κε ην θαηά λφκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ
νθέινπο ηνπ αλαδφρoπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ άκεζεο ή έκκεζεο θαη κε θάζε
επηθχιαμε γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη αλαζεσξήζεηο ηηκψλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε
ηνπ αλαδφρνπ γηα ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.
Άρθρο 8ο
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ - ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, κε βάζε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ηηο έγγξαθεο
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ
πξνδηαγξαθέο εθπνλήζεσο κειεηψλ, λα πξνβεί παξνπζία αληηπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ
εθαξκνγή ηεο κειέηεο επί ηνπ εδάθνπο, ζηηο αλαπαζζαιψζεηο θαη ρσξνζηαζκίζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ
έξγνπ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε
θαη πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζήκαλζε
ηεο δψλεο θαηαιήςεσο έξγσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο, πξν ηεο θαηαζθεπήο, ππνρξενχηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ράξαμεο,
λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηα ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ ηε κειέηε
εθαξκνγήο νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ (ζηνηρεία κεθνηνκψλ, δηαηνκψλ επηρσκάησλ θαη αλαρσκάησλ,
δηαηνκψλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π.).
Δάλ θαηά ηελ εθαξκνγή παξνπζηαζζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ηεο
κειέηεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζαξκφζεη
θαηάιιεια ηε ράξαμε ησλ αμφλσλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα, παίξλνληαο ππφςε θπξίσο
ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο κειέηεο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη
ηνπνγξαθηθά φξγαλα γηα θάζε είδνπο ηνπνγξαθηθφ έιεγρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο, κε ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, λα
εθπνλήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο κειέηεο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ζπκπιεξψζεηο θαη πξνζαξκνγέο
ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ζχληαμε κε εληνιή ηεο επίβιεςεο ησλ ζρεδίσλ
ιεπηνκεξεηψλ, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ηνλ ζαθή θαη αθξηβή
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ, ησλ νπνίσλ ε απεηθφληζε ζηα γεληθά ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ
παξέρεη ηελ αλαγθαία αθξίβεηα. Σα ζρέδηα απηά πνπ ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
επίβιεςεο, ζα ζρεδηάδνληαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ απηή ζε θαλνληθέο δηαζηάζεηο ζρεδίνπ θαη ζα
απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη απηά εηο
ηξηπινχλ ζηελ ππεξεζία πξνο έγθξηζε (θαη ςεθηαθά ζε κνξθή .dwg) θαη ε Τπεξεζία λα ηα εγθξίλεη,
εθηφο ηεο πεξίπησζεο παξαηεξήζεσλ, εληφο πέληε ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
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Άρθρο 9ο
ΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ φζν
θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ν δε έιεγρνο πνπ
αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ απηήλ ηελ επζχλε.
Ο αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη γεληθά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο, ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φπσο απηέο ηξνπνπνηεζνχλ θαη ηα
ινηπά εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα.
Άρθρο 10ο
ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θαη ακειιεηί φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
απνηξνπή αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ θαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ αζθαιείαο θαηά εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ
αξκνδίσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ (ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ θιπ.).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΗΚΑ γηα θχξηα αζθάιηζε φιν αλεμαηξέησο ην
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ ζην έξγν.
Ο αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ
ζηα αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο ηακεία θιαδηθήο ή επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο (π.ρ. ηακείν
μπινπξγηθψλ εξγαζηψλ).
Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηά ην αλσηέξσ αζθάιηζε πεξηιακβαλφκελεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ,
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ’ νινθιήξνπ απηφλ, ν νπνίνο ππέρεη εθ νινθιήξνπ θαη ηελ αζηηθή θαη
πνηληθή επζχλε γηα ηπρφλ επηζπκβαίλνληα ζην έξγν εξγαηηθά αηπρήκαηα.

Άρθρο 11ο
ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη ζηελ έγθαηξε έθδνζε κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ θάζε άδεηαο
θαη έγθξηζεο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ. Ο Δξγνιάβνο ζα εηνηκάζεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο φια ηα
δηθαηνινγεηηθά (ππεχζπλεο δειψζεηο - κειέηεο - αηηήζεηο θ.ι.π.) ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ ίδην ή απφ
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε. Δλδεηθηηθά κφλνλ αλαθέξνληαη νη
Δγθξίζεηο δηάθνξσλ Τπεξεζηψλ (Τπεξεζία Ύδξεπζεο, Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Ζ., Φπζηθφ Αέξην, Σξνραία,
ΟΑΑ, Αξραηνινγία, Γ.Δ.Κ.Δ., Γαζαξρείν θ.ι.π.).
Δπίζεο ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε αληηπξνζψπνπο ηνπ λα κεηαβεί ζηηο δηάθνξεο
ππεξεζίεο θαη λα παξαζηεί φζεο θνξέο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ αδεηψλ θαη
εγθξίζεσλ. Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο ν εξγνιάβνο δελ ζα ακεηθζεί ηδηαίηεξα, δεδνκέλνπ φηη
ζπκθσλείηαη ακνηβαία φηη ε ακνηβή ηνπ γη απηέο πεξηέρεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. Δάλ
θαηά ηελ δηάξθεηα έθδνζεο ησλ αλσηέξσ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ρξεηαζηεί λα ππνβιεζνχλ ζηηο
δηάθνξεο ππεξεζίεο παξάβνια ή δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ απηά ζα
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε φπσο θαη νη ακνηβέο κεραληθψλ θαη νη θξαηήζεηο θαη επηβαξχλζεηο
πάλσ ζε απηέο (εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δ..Τ.).
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Άρθρο 12ο
ΠΡΟΔΛΔΤΗ - ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ - ΓΔΙΓΜΑΣΑ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηα
πξνδηαγξαθφκελα πιηθά θαη έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα ηεο εγρψξηαο Βηνκεραλίαο ή
Υσξψλ ηεο Δ.Δ., ή ηξίησλ Υσξψλ εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή εηδηθέο
ξπζκίζεηο.
Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Τιηθά θαη
ινηπά είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη, εάλ δηαπηζησζεί ε
αθαηαιιειφηεηα απηψλ. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα ιακβάλνληαη έγθαηξα
πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
ηελ ζπλέρεηα φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν εξγαζηήξην
δνθηκήο πιηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ
πιηθνχ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ (γηα ηα πιηθά εκπνξίνπ) γηα δε ηα αδξαλή πιηθά ηνλ ηφπν πξνειεχζεσο,
ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη φηη ηα πιηθά ηα
νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα.
Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζην νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά.
Σα έμνδα ιήςεσο, ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη εξγαζηεξηαθήο εμεηάζεσο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
ηνπ έξγνπ.
Άρθρο 13ο
ΗΜΑΝΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ λα πξνβαίλεη, κε επζχλε
θαη δαπάλεο ηνπ, ζηελ ηνπνζέηεζε θαη λα θξνληίδεη ηελ ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε, φισλ ησλ
απαηηνπκέλσλ πξνζσξηλψλ ζεκάησλ, θαλψλ, αληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζεκάησλ θιπ.
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ ΚΟΔ (Ν. 614/77) θαη ηεο ΠΣΠ ζήκαλζεο έξγσλ εθηεινπκέλσλ
εθηφο θαη εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, πνπ εγθξίζεθαλ αληίζηνηρα κε ηηο απνθάζεηο
ΒΜ5/30428/1980 θαη ΒΜ5/30058/1983 ηνπ ΤΠΓΔ (ΦΔΚ 589 Β/80 θαη 121Β/83), αλάινγα κε ηε
θχζε ησλ έξγσλ (πγθνηλσληαθά, Τδξαπιηθά, Οηθνδνκηθά θ.ι.π). ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ
θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα (FLASH
LIGHTS).
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ηνπνζέηεζεο θαηά κήθνο ησλ νξπγκάησλ πιαζηηθνχ
πιέγκαηνο εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη χςνπο 1,20κ. ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ζηδεξψλ
παζζάισλ. Όια ηα νξχγκαηα ζα πξέπεη λα θσηίδνληαη επαξθψο ηε λχρηα θαη ηα γαηψδε νξχγκαηα
λα αληηζηεξίδνληαη.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε δηάζεζε ηξνρνλφκσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή
θπθινθνξία ζηελ νδφ, ζηηο παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ
έξγνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο, γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ησλ πεδψλ θαη
ησλ ηξνρνθφξσλ. Απηφο θέξεη ηελ επζχλε, πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα ιφγσ ησλ έξγσλ,
κε εμαηξνπκέλσλ θαη απηψλ πνπ εθηεινχληαη απνινγηζηηθά.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο ζηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ησλ κειεηεηψλ ηνπ
έξγνπ φζν θαη ηνπ ππεπζχλνπ αλαδφρνπ. Οη πηλαθίδεο απηέο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εκθαλή ζεκεία
ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη ζε ελδηάκεζα ζεκεία αλαιφγσο ηνπ κήθνπο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ) θαη
ζε αξηζκφ πνπ ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν ησλ
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πηλαθίδσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή λα ηε γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηα
έξγα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άρθρο 14ο
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω ή Ν.Π.Γ.Γ, ησλ νπνίσλ ηα ζρέδηα ζα πξέπεη λα δεηήζεη
κε επζχλε ηνπ. Οθείιεη δε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
απνθπγή βιαβψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ Δηαηξεηψλ, πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε
εξγαζίαο ζα πξνβαίλεη ζε δνθηκαζηηθέο ηνκέο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο δηέιεπζεο
ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ. Πάλησο αλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ αλάδνρν.
Ο αλάδνρνο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη κε ηηο ηπρφλ εξγαζίεο κεηαηφπηζεο
(εθηφο εάλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ), είλαη φκσο ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκφδηεο Δηαηξείεο ή Οξγαληζκνχο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο
απνκάθξπλζεο ησλ αλσηέξσ εκπνδίσλ θαη λα δηεπθνιχλεη απνθαζηζηηθά ηελ εθηέιεζε ησλ
απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα έγθξηζε νπνηαζδήπνηε αμίσζεο θαη
απνδεκίσζεο, ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ή δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην έξγν πνπ
θαηαζθεπάδεη απηφο, απφ ηηο παξάιιεια εθηεινχκελεο εξγαζίεο ηεο απνκάθξπλζεο ζηχισλ θιπ.
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο.
Άρθρο 15ο
ΦΤΛΑΞΗ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ - ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
α) Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ δηαζέηεη,
θαζψο θαη ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο. ρεηηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο εθηεινχληαη απφ
απηφλ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα ζρεηηθά κέηξα παίξλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζε βάξνο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
β) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηα εθηεινχκελα
έξγα θη επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε απηψλ, γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηα θνηλσθειή έξγα (γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ ή ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο).
Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ, άιισο
απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Ο αλάδνρνο πξνζηαηεχεη θαη πξνθπιάζζεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη ηηο θαιιηεξγεκέλεο
εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή δέληξνπ, ζάκλνπ θαη
θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ γίλεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, έζησ θαη αλ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
δ) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε κέηξα αληηζνξπβηθήο
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α5/2375/29.07.78 ΦΔΚ
689β/18.08.78).
Άρθρο 16ο
ΤΛΙΚΑ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΩΡΙΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα πιηθά, κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ.
πνπ ηνπ παξαδίδεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε ζην έξγν.
Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο ζάιακνη δηαλνκήο θιπ)
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε κέξηκλα, δαπάλεο θαη επζχλε
ηνπ αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο.
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ε φπνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ε πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαη ηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ γηα ηελ
απνθπγή πξνθιήζεσο δεκηψλ πξνο ηξίηνπο ή πξνο ην έξγν, απνδεκηνχκελνο γη’ απηέο βάζεη ησλ
ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην
ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην.
Άρθρο 17ο
ΦΟΡΟΙ - ΣΔΛΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ
Ο αvάδoρoο πξέπεη vα έρεη ππφςε ηoπ φηη ζα θαηαβάιιεη ηoπο πξoβιεπoκέvoπο απφ ηoπο vφκoπο
θφξoπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πoπ ηζρχoπv θαηά ηεv εκέξα πoπ γίvεηαη o δηαγσvηζκφο θαη φηη είvαη
ππoρξεσκέvoο vα θαηαβάιιεη ζηo ηερvηθφ πξoζσπηθφ φ,ηη θαζoξίδεηαη απφ ηo Τπoπξγείo Δξγαζίαο,
κε ηηο δηάθoξεο απoθάζεηο ηoπ, δειαδή ησv δψξσv εoξηψv - Πάζρα θαη Υξηζηoπγέvvσv ηoπ
επηδφκαηoο θαη ησv εκεξoκηζζίσv γηα ηηο εκέξεο ππoρξεσηηθήο αξγίαο.
Δάv κεηά ηεv εκεξoκεvία πoπ έγηvε o δηαγσvηζκφο επηβιεζoχv θφξoη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή
θαηαξγεζoχv απηά πoπ ππήξραv ηo αvηίζηoηρo πoζφ πιεξψvεηαη επηπιέov ή εθπίπηεη αvηίζηoηρα
απ'ηoπο ιoγαξηαζκoχο ηoπ αvαδφρoπ.

Άρθρο 18ο
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΩΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη πξηλ ηελ παξάδνζε εθάζηνπ ηκήκαηνο ηνπ
έξγνπ, φπσο θαη κεηά ηελ πεξαίσζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη
απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ φιεο ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ
ην πξνεγνχκελν άξζξν 16 ηεο παξνχζεο, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, ηα
κεραλήκαηα θαη πιηθά ηα νπνία είλαη ρξήζηκα ή άρξεζηα, ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο
κεραλεκάησλ θ.ι.π. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα άξεη (θαηαζηξέςεη θ.ι.π) φιν ην βνεζεηηθφ έξγν
θ.ιπ. ην νπνίν ππνδείρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (π.ρ. ησλ θηηξίσλ), λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο, εθ’ φζνλ απηά ήηαλ
απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θ.ι.π, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο
φζν θαη ηνπο ηξηγχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθψο λα κεξηκλήζεη γηα θάζε απαηηνχκελε
εξγαζία γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία απηνχ θαηά ηνπο φξνπο ηεο
πκβάζεσο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ..Τ.
Οκνίσο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί, εθιηπφληνο ηνπ ιφγνπ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο, ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θιπ) φισλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο,
πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί πξνο απνθπγή πάζεο θχζεσο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θιπ. ζε
ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη
πάζεο θχζεσο έξγα, φπσο θαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ.
2. Δάλ εληφο (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δελ πξνβεί ζηελ
έλαξμε θαη εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πεξαίσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη εηο
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θαη ε γελφκελε δαπάλε εθπίπηεη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ. Δπίζεο ε κε
εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ είλαη ιφγνο γηα ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ.
Άρθρο 19ο
ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΡΓΑΙΩΝ - ΓΙΑΛΤΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχνπλ.
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Άρθρο 20ο
ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ην κεηξψν ηνπ λένπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαζψο κε ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (Σερληθή Τπεξεζία).
Σν κεηξψν ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή θαη εηδηθφηεξα φπσο αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 25 ηεο Δ..Τ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα
Γεληθά Έμνδα.
Άρθρο 21ο
ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ
1. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο
γηα ηελ απαιινηξίσζε δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θιπ.
απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θέξνληαο θάζε πιηθή θαη δηθαζηηθή επζχλε γηα ηελ
δηαδηθαζία ησλ απαιινηξηψζεσλ ηνχησλ.
2. Δάλ νη παξαπάλσ απαιινηξηψζεηο δελ έρνπλ ζπληειεζηεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν
αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη αλ ηνπ δεηεζεί εληφο πξνζεζκίαο θαζνξηδφκελεο ζηελ Δ..Τ.
ζε δψδεθα αληίηππα (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο δηαθάλεηεο πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ) αληίηππα
θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο ππφ θιίκαθα 1:1000, κεηά θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα ησλ
θαηαιακβαλφκελσλ πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηδηνθηεζηψλ ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φια ηα
απαηηνχκελα γηα ηελ απαιινηξίσζε ζηνηρεία δειαδή:
α) αξηζκφο έλδεημεο θηήκαηνο.
β) νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηδηφθηεηνπ.
γ) Γήκνο ή θνηλφηεηα ζηελ νπνία ππάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
δ) εκβαδφλ επηθαλείαο θαηάιεςεο.
ε) δηάξθεηα πξνζσξηλήο θαηάιεςεο.
ζη) εκβαδφλ επηθαλείαο γηα νξηζηηθή απαιινηξίσζε ή δνπιεηά δηάβαζεο.
δ) είδνο θηήκαηνο κε πεξηγξαθή φισλ ησλ επηθείκελσλ (νηθηψλ, θξεάησλ, θαιιηεξγεηψλ αξηζκνχ θαη
είδνπο θαηαζηξεθνκέλσλ δέληξσλ θιπ.).
Παραηηρήζεις
Σα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαη νη θηεκαηνινγηθνί πίλαθεο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη μερσξηζηά γηα
θάζε πεξηθέξεηα πξσηνδηθείνπ πξέπεη δε λα ζεκεηψλνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα ην εηξελνδηθείν θαζψο
θαη νη νηθνλνκηθέο εθνξίεο ζηα νπνία ππάγνληαη ηα απαιινηξησκέλα θηήκαηα.
3. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη ζηνλ αλάδνρν κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηεο
ππνβνιήο ησλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ ή απφ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ
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εθ' φζνλ ππάξρνπλ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γήπεδα,
ειεχζεξα πάζεο δέζκεπζεο.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ θηεκαηνγξαθηθέο εξγαζίεο αλ ηνπ δεηεζεί
απνδεκηνχκελνο βάζεη ησλ πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηαηάμεσλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνυπάξρεη
θηεκαηνιφγην ηεο πεξηνρήο θαη ν αλάδνρνο δηαηαρζεί λα εθηειέζεη επαιήζεπζε ή ζπκπιήξσζε
απηνχ θαη λα εθπνλήζεη ζηελ ζπλέρεηα ηα απαηηνχκελα θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη ηνπο πίλαθεο
ε παξαπάλσ απνδεκίσζε θαζνξίδεηαη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο.
5. Οπδεκία επζχλε ε ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ
πιελ ηεο ρνξεγήζεσο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζηελ πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ιφγσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απαιινηξίσζεο.
Άρθρο 22ο
ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΔΩ – ΓΩΡΔΑΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο ζε άξηζηε
θαηάζηαζε θαη λα επαλνξζψλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε θζνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ή
άιια αίηηα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βία γηα ηελ νπνία πξνβιέπεη ην ζρεηηθφ
άξζξν 157 ηνπ Ν.4412/2016.
Καηά ην ρξφλν εγγπήζεσο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο απνθαηαζηάζεσο ηφζν ηνπ έξγνπ
πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί απφ απηφλ, κέζα πάληα ζην ρξφλν εγγπήζεσο θαη εθφζνλ νη θζνξέο θαη
δεκίεο γεληθά νθείινληαη ζε πιεκκειή θαηαζθεπή ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη απηφο κε ηελ
ζχκβαζή ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ δεκηέο απφ αλψηεξε βία θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο ηνπ αλαδφρνπ, απηέο
ζα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην έξγν, ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δηαπηζηψζεσο δεκηψλ πνπ
ζα ζπληαρζεί απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ απηήλ (πξντζηακέλε αξρή). Ζ Τπεξεζία
κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ λα δηνξζψζεη ηηο θζνξέο απηέο, ζα πιεξσζεί δε
ηδηαηηέξσο γηα απηέο κε ηηκέο θαηφπηλ ζπκθσλίαο.
Ο ρξφλνο εγγπήζεσο νξίδεηαη ζε 15 κήλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 171, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016.
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