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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

Ωρθρο 1. Αντικεύμενο Ε..Τ. 

1.1. Η παρούςα Ε..Τ. περιλαμβϊνει τουσ γενικούσ και ειδικούσ  ςυμβατικούσ όρουσ, με βϊςη 

τουσ οπούουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπών Σευχών και ςτοιχεύων 

Δημοπρϊτηςησ, θα εκτελεςτεύ  από τον Ανϊδοχο, το ϋργο: 

«Βελτιώςεισ - Επεκτϊςεισ δικτύου ύδρευςησ οικιςμών Δ. Αρταύων                                              

(Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 

Για την εκτϋλεςη του ϋργου θα ιςχύςουν οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016. 

1.2. Κατϊ τα λοιπϊ, για την εκτϋλεςη του ϋργου, ιςχύουν οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ Α’ 

147/2016) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών», του Ν. 4281/2014 

«Μϋτρα ςτηριξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», του Ν.3263/04 « Μειοδοτικό ςύςτημα ανϊθεςησ των δημoςύων ϋργων 

και ϊλλεσ Διατϊξεισ», του Π.Δ/τοσ 171/87 «Όργανα που αποφαςύζουν ό γνωμοδοτούν και 

ειδικϋσ ρυθμύςεισ ςε θϋματα ϋργων, που εκτελούνται από τουσ Οργανιςμούσ Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ (ΟΣΑ)», κατϊλληλεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Π.Δ/τοσ 472/85, όπωσ αυτού 

ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν μϋχρι ςόμερα  

Ωρθρο 2. Αντικεύμενο τησ Εργολαβύασ 

2.1. Σο αντικεύμενο τησ εργολαβικόσ ςύμβαςησ περιλαμβϊνει την καταςκευό των ϋργων για την 

βελτύωςη επϋκταςη των δικτύων ύδρευςησ διανομόσ ό/και μεταφορϊσ των οικιςμών 

Κορωνηςύασ, τρογγυλό, Αμπϋλια Αμμότοπου και Παντϊναςςα. Αναλυτικότερα, 

προβλϋπονται τα ακόλουθα: 

 Αντικατϊςταςη ό επαναςχεδιαςμό αγωγών ύδρευςησ, διανομόσ ό/και μεταφορϊσ 

νερού,  

 Αντικατϊςταςη και βελτύωςη υδραυλικού και Η/Μ εξοπλιςμού ςε 3 υφιςτϊμενα 

αντλιοςτϊςια και καταςκευό 2 νϋων 

2.2. Η αρχικό ςυμβατικό χρηματικό αξύα τησ εργολαβύασ εύναι το ςυνολικό ποςό του 

Προώπολογιςμού Μελϋτησ προςαυξημϋνο κατϊ το ποςό των απροβλϋπτων δαπανών που 

περιϋχεται ςτον Προώπολογιςμό τησ μελϋτησ, μειωμϋνο κατϊ το ποςοςτό τησ ϋκπτωςησ που 

πρόςφερε ο Ανϊδοχοσ. 
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Ωρθρο 3. Ιςχύουςεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

Γενικώσ, για την καταςκευό του ϋργου και των επιμϋρουσ εργαςιών, θα εφαρμοςθούν: 

3.1 Οι διατϊξεισ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ, προςαρμοςμϋνησ ςτο Κοινοτικό Δύκαιο, που αφορούν 

ςτην εκτϋλεςη των Δημοςύων Έργων, όπωσ αυτϋσ ιςχύουν κατϊ τον χρόνο διεξαγωγόσ τησ 

Δημοπραςύασ και υποβολόσ προςφορϊσ από τον Ανϊδοχο. 

3.2 Οι Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, ςύμφωνα με την Αποφ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273, όπωσ αυτϋσ 

δημοςιεύτηκαν ςτο ΥΕΚ 2221/30.07.2012. 

3.3 Οι Ελληνικού Κανονιςμού (π.χ. Κανονιςμόσ κυροδϋματοσ, Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ, κ.λ.π.) και 

πρότυπα (ΕΛΟΣ κ.λ.π.) και οι ϊλλεσ διατϊξεισ (Νόμοι, διατϊγματα, υπουργικϋσ αποφϊςεισ, 

εγκύκλιοι, κανονιςμού ΔΕΗ, κ.λ.π.), που ιςχύουν ςτην Ελλϊδα, περιλαμβανομϋνων των Π.Σ.Π. 

ϋργων οδοποιύασ. 

Για θϋματα, που δεν καλύπτονται από τουσ παραπϊνω ελληνικούσ κανονιςμούσ και 

προδιαγραφϋσ μπορούν να εφαρμοςθούν ςυμπληρωματικϊ ϊλλα καθιερωμϋνα ξϋνα πρότυπα 

και προδιαγραφϋσ (π.χ. DIN, ISO, BS, NF, κ.λ.π.). 

3.4 Οι Σεχνικϋσ Οδηγύεσ του κανονιςμού εκτϋλεςησ εργαςιών επύ οδοςτρωμϊτων και πεζοδρομύων 

για εγκατϊςταςη ΟΚΩ του Δόμου Αρταύων. 

3.5 Αν ςτισ προδιαγραφϋσ αυτϋσ υπϊρχουν όροι, διατϊξεισ, περιοριςμού ό και αριθμητικϊ όρια, που 

ϋρχονται ςε αντύθεςη ό αντύφαςη με όςα αναφϋρονται ςτην παρούςα ΕΤ ό με τουσ όρουσ του 

Σιμολογύου για το ύδιο θϋμα ιςχύουν κατϊ ςειρϊ οι όροι και οι διατϊξεισ του Σιμολογύου και τησ 

ΕΤ. Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ του ϋργου υπεριςχύουν των Π.Σ.Π., οι οπούεσ τισ 

ςυμπληρώνουν. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εφαρμόζει πιςτϊ και με ακρύβεια τισ 

διατϊξεισ, που καθορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, εκτόσ αν αναφϋρεται διαφορετικϊ 

ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Ωρθρο 4. Ειδικού όροι 

4.1 Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου θα πρϋπει να λϊβει όλα τα απαραύτητα μϋτρα αςφαλεύασ κατϊ την 

πορεύα εκτϋλεςησ του ϋργου: 

 για την αςφαλό εκτροπό τησ κυκλοφορύασ, ςε ςυνεργαςύα με την Σροχαύα, 

 για την αςφαλό διϋλευςη των διερχομϋνων και 

 για την αςφαλό πρόςβαςη των περιούκων ςτισ οικύεσ τουσ. 
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4.2 Ο χώροσ των εργαςιών, υποχρεωτικϊ, θα πρϋπει να περιφρϊςςεται με καλαύςθητα ςταθερϊ 

περιφρϊγματα, πλαςτικϊ, ξύλινα ό και μεταλλικϊ και να ςημαύνεται ςύμφωνα με τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ του Κ.Ο.Κ. προσ καθοδόγηςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και τροχοφόρων, 

ςύμφωνα με την απόφαςη του Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. αρ. ΒΜ 3/30058/6-12-82 (ΥΕΚ ΑΑΒ 23-3-83) 

τισ επικύνδυνεσ, για την κυκλοφορύα, θϋςεισ θα τοποθετηθούν υποχρεωτικϊ αυτόματα 

ςπινθηρύζοντα ςόματα (FLASH LIGHTS). 

Έξω από τον περιφραγμϋνο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεςη οποιουδόποτε υλικού. 

Δεν επιτρϋπεται να ςταθμεύουν τα μηχανόματα ςτην περιοχό που γύνεται το ϋργο κατϊ τισ 

μη εργϊςιμεσ ώρεσ και ημϋρεσ. 

4.3 Μετϊ το πϋρασ των εργαςιών εκςκαφόσ και επύχωςησ, καθώσ και μετϊ την αποκατϊςταςη 

τησ τελικόσ επιφανεύασ, υποχρεωτικϊ θα γύνεται ςχολαςτικόσ καθαριςμόσ και θα 

επακολουθεύ ςκούπιςμα και πλύςιμο του δρόμου ό πεζοδρομύου. 

4.4 το χώρο εργαςύασ θα τοποθετούνται υποχρεωτικϊ εμπόδια τύπου εγκεκριμϋνου από την 

Τπηρεςύα, ςτα οπούα θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του υπεύθυνου Αναδόχου. Σα εμπόδια 

αυτϊ θα τοποθετούνται ςε εμφανό ςημεύα του ϋργου (αρχό, τϋλοσ και ςε ενδιϊμεςα ςημεύα, 

ανϊλογα με το εκτελούμενο ϋργο) και πϊντωσ ςε αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανϊ 50 μϋτρα. 

Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα, πϋρα από τισ κυρώςεισ που επιβϊλλονται από τισ διατϊξεισ για 

τα δημόςια ϋργα, να εκτελϋςει τη ςόμανςη ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του εργολϊβου, 

όταν αυτόσ δεν την εκτελεύ ϋγκαιρα, χωρύσ να παύει και ς’ αυτό την περύπτωςη να ϋχει ο 

εργολϊβοσ ακϋραιη την ευθύνη για κϊθε ατύχημα που θα ςυμβεύ. Η δαπϊνη για την εκτϋλεςη 

ςε βϊροσ του Αναδόχου τησ εργαςύασ, καθώσ, επύςησ, και η ωσ ϊνω ποινικό ρότρα 

παρακρατούνται από τουσ λογαριαςμούσ του. 

4.5 Για τισ καταςκευϋσ θα χρηςιμοποιεύται ϋτοιμο ςκυρόδεμα, προκειμϋνου να περιοριςτεύ η 

όχληςη των περιούκων από την επιτόπου παραςκευό ςκυροδϋματοσ. 

4.6 Απαγορεύεται, για οποιονδόποτε λόγο, δρόμοι, πεζοδρόμια και κοινόχρηςτοι χώροι να 

μετατρϋπονται ςε αποθόκεσ οικοδομικών υλικών ό υλικών οδοςτρωςύασ. Κατ’ εξαύρεςη, 

επιτρϋπεται η εναπόθεςη, παραπλεύρωσ του ςκϊμματοσ, υλικών προοριζόμενων για την 

καταςκευό του ϋργου, αλλϊ για χρονικό διϊςτημα όχι μεγαλύτερο τησ μιασ ημϋρασ. 

4.7 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, πριν την ϋναρξη των εργαςιών, κατϊ περύπτωςη, να προςκομύςει 

ςτοιχεύα, με τα οπούα θα αποδεικνύεται ότι ϋχουν εξαςφαλιςθεύ τα απαραύτητα υλικϊ για την 

εμπρόθεςμη αποκατϊςταςη των τομών. 
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4.8 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ειδοποιεύ εγγρϊφωσ την Τπηρεςύα και τον αρμόδιο Υορϋα 

υντόρηςησ τησ Οδού, μύα ημϋρα πριν για τισ θϋςεισ όλων των τομών, ςτισ οπούεσ θα γύνεται 

η τελικό αποκατϊςταςη με αςφαλτικό ό με ςκυρόδεμα. 

4.9 Σα οποιαδόποτε ϊχρηςτα υλικϊ (μπϊζα, κ.λ.π.) από την καταςκευό του ϋργου 

απομακρύνονται αυθημερόν. 

4.10 Δύναται η Τπηρεςύα να απαιτόςει (υποχρεωτικό πειθϊρχιςη του Αναδόχου) να 

καταςκευϊζονται εγκϊρςιεσ τομϋσ ςε δρόμουσ μεγϊλησ κυκλοφορύασ ςε ώρεσ και μϋρεσ που 

θα εύναι κλειςτϊ τα εμπορικϊ καταςτόματα και ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ μετϊ από εντολό 

τησ Τπηρεςύασ (και την ϋκδοςη, από τον Ανϊδοχο, των απαιτούμενων αδειοδοτόςεων) κατϊ 

τισ νυχτερινϋσ ώρεσ. 

4.11 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ κϊθε νόμιμη υποχρϋωςη που απορρϋει από τισ 

εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ προσ όλουσ τουσ Υορεύσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ τυχόν 

υποχρϋωςησ ενημϋρωςησ τησ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για νυχτερινό εργαςύα ό ςε αργύα. 

4.12 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, και εφόςον η επύβλεψη ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Οδοποιύασ 

διαπιςτώςει ότι υπϊρχει ανϊγκη, να προβεύ ςτην ανακαταςκευό τησ υπϊρχουςασ υπόβαςησ 

ςτουσ νεοδιανοιγμϋνουσ δρόμουσ με δικό του δαπϊνη. 

4.13 Ο Ανϊδοχοσ εύναι το νομικό πρόςωπο που εκτελεύ το ϋργο για λογαριαςμό τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Α. 

Εύναι υποχρεωμϋνοσ ςτην ϋκδοςη τησ νόμιμησ ϊδειασ εκςκαφόσ οδοςτρώματοσ από την 

αρμόδια για την ςυντόρηςη τησ οδού Τπηρεςύα, η οπούα θεωρεύται πριν από την ϋναρξη των 

αργαςιών από την αρμόδια αςτυνομικό υπηρεςύα, ςύμφωνα με την υφιςτϊμενη νομοθεςύα 

(Ν. 2307/1995, Ν. 2696/1999, Ν. 3481/2006) με δικό του μϋριμνα και δαπϊνη. Εύναι επύςησ 

υπεύθυνοσ για την τόρηςη των όρων αυτόσ και των υποχρεώςεων που προκύπτουν από τον 

ςχετικό κανονιςμό εϊν υφύςταται. 

Ωρθρο 5. Προθεςμύεσ περαύωςησ του ϋργου 

5.1 Η ςυνολικό προθεςμύα αποπερϊτωςησ του ϋργου ορύζεται ςε δϋκα οκτώ (18) μόνεσ από 

την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Για τη ςυνολικό προθεςμύα περαύωςησ του ϋργου 

εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ϊρθρο 147). 

5.2 Οι ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου καθορύζονται με τα χρονοδιαγρϊμματα 

καταςκευόσ, που αναφϋρονται ςτο 8ο ϊρθρο τησ παρούςασ ΕΤ. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα καθοριςμού αιτιολογημϋνα τησ ςειρϊσ προτεραιότητασ 

εκτϋλεςησ των ϋργων, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ 
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5.3 Ορύζεται επύςησ ωσ αποκλειςτικό τμηματικό προθεςμύα του ϋργου το χρονικό διϊςτημα 

εκτϋλεςησ τησ κϊθε ϋγγραφησ εντολόσ τησ Επύβλεψησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 147 του 

Ν.4412/2016. 

5.4 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να παρακολουθεύ την πρόοδο και των ϊλλων εργαςιών , που εκτελεύ η 

Τπηρεςύα ό ϊλλεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτον ύδιο χώρο γεωγραφικϊ και δεν δικαιούται 

καμύα αποζημύωςη για ζημιϋσ ό διαφυγόντα κϋρδη από χρονικό μεταβολό τησ πορεύασ των 

ϊλλων εργαςιών. 

5.5 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να επαναπληρώςει το χαντϊκι ϋωσ την επιφϊνεια του 

οδοςτρώματοσ ςτον ελϊχιςτο δυνατό χρόνο και οπωςδόποτε ςε χρονικό διϊςτημα όχι 

μεγαλύτερο από (24) ώρεσ από την καταςκευό του αγωγού και των ςυνδϋςεων. 

5.6 Διακοπό των εργαςιών λόγω δυςμενών καιρικών ςυνθηκών ό ανωτϋρασ βύασ δεν δημιουργεύ 

το δικαύωμα ςτον Ανϊδοχο να καταγγεύλει τη ςύμβαςη. 

Ωρθρο 6. Κυρώςεισ – Ποινικϋσ ρότρεσ 

6.1 ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ δεν τηρόςει την προθεςμύα για ςυνολικό αποπερϊτωςη του 

ϋργου (εξαιρούνται οι δικαιολογημϋνεσ κατϊ το Νόμο παρατϊςεισ ςτην προθεςμύα 

περαύωςησ του ϋργου) θα επιβϊλλεται ποινικό ρότρα, όπωσ προβλϋπεται από το ϊρθρο 148 

του N.4412/2016. ε περύπτωςη που παρϋλθει η από το παραπϊνω ϊρθρο οριζόμενη χρονικό 

διϊρκεια, χωρύσ να ϋχει ολοκληρωθεύ το ϋργο, τότε θα αρχύζει η διαδικαςύα περύ ϋκπτωςησ 

του Αναδόχου και διϊλυςησ τησ ύμβαςησ, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 159-160 του 

N.4412/2016. 

Επύςησ, επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για καθυςτϋρηςη των ενδεικτικών ό αποκλειςτικών 

τμηματικών προθεςμιών, ςτο 50% τησ ποινικόσ ρότρασ υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ 

προθεςμύασ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 148 του N.4412/2016. 

Σο μϋγιςτο ςυνολικό ποςό τησ ποινικόσ ρότρασ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ 

περαύωςησ ορύζεται ςε 6% του ςυνολικού ποςού τησ ςύμβαςησ χωρύσ ΥΠΑ, ενώ για 

υπϋρβαςη τησ των ενδεικτικών ό αποκλειςτικών προθεςνιών ορύζεται ςε ποςοςτό 3% του 

ποςού τησ ςύμβαςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται από την Τπηρεςύα, με απόφαςό τησ και παρακρατούνται 

από τον αμϋςωσ επόμενο λογαριαςμό. 

ε περύπτωςη αθϋτηςησ των υποχρεώςεων ό διϊπραξησ ϊλλων παραβϊςεων επιβϊλλονται 

διοικητικϋσ και παρεπόμενεσ χρηματικϋσ κυρώςεισ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 του Ν.2229/94. 
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6.2 Ακόμα η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα πϋρα από τισ κυρώςεισ, που επιβϊλλονται από τισ 

διατϊξεισ για τα δημόςια ϋργα, να εκτελϋςει τη ςόμανςη ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του 

εργολϊβου, όταν αυτόσ δεν την εκτελεύ ϋγκαιρα, χωρύσ να παύει και ς’ αυτό την περύπτωςη, 

να ϋχει ο εργολϊβοσ ακϋραιη την ευθύνη για κϊθε ατύχημα, που θα ςυμβεύ. 

Η δαπϊνη για την εκτϋλεςη ςε βϊροσ του Αναδόχου τησ εργαςύασ, καθώσ επύςησ και η ωσ 

ϊνω ποινικό ρότρα παρακρατεύται από τουσ λογαριαςμούσ του. 

Ωρθρο 7. Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

7.1 Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ του ϋργου κατατύθεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και το 

ύψοσ τησ ανϋρχεται ςε ποςοςτό πϋντε επύ τοισ εκατόν (5%) επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ 

χωρύσ να υπολογύζεται ο Υ.Π.Α., ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 του Ν.4412/2016. 

Ωρθρο 8. Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου 

8.1 ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 145 του Ν.4412/2016, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει ςε δϋκα 

πϋντε (15) ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα, που 

διευθύνει το ϋργο, το Πρόγραμμα (Φρονοδιϊγραμμα) Καταςκευόσ του ϋργου, ϋτςι που να 

ανταποκρύνεται ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 5 τησ παρούςασ ΕΤ. 

8.2 Σο χρονοδιϊγραμμα αυτό ςυντϊςςεται ςε τύπο γραμμικού διαγρϊμματοσ και ςυνοδεύεται 

από ϋκθεςη, που θα αναλύει και θα δικαιολογεύ πλόρωσ τον προτεινόμενο προγραμματιςμό. 

Η ϋναρξη των εργαςιών δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τισ (30) ημϋρεσ από την υπογραφό τησ 

ύμβαςησ. Η ϋγκριςη του χρονοδιαγρϊμματοσ θα γύνει από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα μϋςα 

ςε προθεςμύα δϋκα πϋντε (15) ημερών από την υποβολό του, ςύμφωνα και με το ϊρθρο 145 

του Ν.4412/2016. 

8.3 Για την ϋναρξη εκτϋλεςησ των εργαςιών απαιτεύται να εκδοθεύ, με μϋριμνα και δαπϊνη του 

Αναδόχου, η ϋγγραφη ϊδεια εκςκαφόσ από την αρμόδια Τπηρεςύα ςυντόρηςησ τησ οδού (αν 

ςυντρϋχει λόγοσ) και να ληφθούν τα ςχϋδια των δικτύων (υποχρεωτικϊ) τησ επιτόπου 

Τπηρεςύασ του ΟΣΕ, τησ ΔΕΗ, του Υυςικού Αερύου και οποιουδότε ϊλλου ΟΚΩ ςτην περιοχό 

του εκτϋλεςησ του ϋργου. 

8.4 Ο προγραμματιςμόσ των διαφόρων ϋργων πρϋπει να εύναι τϋτοιοσ, ώςτε να μειώνονται οι 

πιθανότητεσ ζημύασ από πλημμύρεσ, βροχϋσ, θεομηνύεσ, κ.λ.π. 

8.5 Σο παραπϊνω χρονοδιϊγραμμα, μετϊ την ϋγκριςό του από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα, θα 

αποτελεύ ςυμβατικό ςτοιχεύο τησ ςύμβαςησ και ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να το τηρεύ και να 

το εφαρμόζει πιςτϊ. Συχόν μελλοντικό τροποπούηςη του Προγρϊμματοσ θα γύνει, αν εύναι 

απαραύτητο, όπωσ προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 
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8.6 το τϋλοσ κϊθε μόνα, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα Μηνιαύα Έκθεςη Προόδου, 

ςτην οπούα θα φαύνεται η πρόοδοσ των εργαςιών και η ςυμφωνύα ό όχι με το εγκεκριμϋνο 

πρόγραμμα καταςκευόσ των ϋργων. Επύςησ, θα αναφϋρει τουσ λόγουσ των 

διαφοροποιόςεων, που προκύπτουν, καθώσ και τα μϋτρα που προτεύνονται να ληφθούν για 

την κϊλυψη των τυχών καθυςτερόςεων. 

8.7 Παρϊταςη προθεςμύασ δεν αναγνωρύζεται ςτον Ανϊδοχο, που προβϊλλει τον ιςχυριςμό ότι 

αγνοούςε τισ εδαφικϋσ και κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ τησ περιοχόσ του ϋργου, τισ δυςκολύεσ 

εκμετϊλλευςησ των πηγών λόψησ υλικών, την κατϊςταςη των δρόμων προςπϋλαςησ, τισ 

δυςκολύεσ προςϋγγιςησ των περιοχών λόψησ αδρανών υλικών ό αδυναμύασ ϋγκαιρησ 

εξεύρεςησ εργατών, μηχανημϊτων και υλικών από την Ελληνικό ό ξϋνη βιομηχανύα. 

Ωρθρο 9. Φρόνοσ εγγύηςησ & ςυντόρηςησ των ϋργων 

Ο χρόνοσ εγγύηςησ και ςυντόρηςησ των ϋργων, βϊςει του ϊρθρου 171 του Ν.4412/2016, 

καθορύζεται ςε δϋκα πϋντε (15) μόνεσ. 

Ωρθρο 10. Προκαταβολϋσ 

Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ. ύμφωνα με την παρϊγραφο 10 εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ 

ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται 

δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα 

προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

Ωρθρο 11. Λογαριαςμού – Επιμετρόςεισ – Πρωτόκολλα αφανών εργαςύων 

Ιςχύουν οι διατϊξεισ των ϊρθρων 151 και 152 του Ν.4412/2016. 

Ωρθρο 12. Σιμϋσ Μονϊδοσ Νϋων Εργαςιών 

Ιςχύουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

Ωρθρο 13. Αναθεώρηςη Σιμών 

Ιςχύουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 153 του Ν.4412/2016. 

Ωρθρο 14. Απαλλοτριώςεισ 

ε περύπτωςη που τεθεύ θϋμα απαλλοτρύωςησ για τμόμα του ϋργου κ.λ.π., ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, 

εϊν του δοθεύ ςχετικό εντολό τησ Επύβλεψησ, να προβεύ εντόσ δύο (2) μηνών ςτη ύνταξη 

Κτηματολογικού Διαγρϊμματοσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 18 τησ ΓΤ. 
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Ωρθρο 15. Διεύθυνςη ϋργου από τον Ανϊδοχο - Γραφεύο του Αναδόχου - Πινακύδα ϋργου 

15.1 ύμφωνα με το ϊρθρο 139 του Ν.4412/2016 και λόγω τησ ειδικόσ φύςησ και δυςκολιών του 

ϋργου, ο πληρεξούςιοσ του Αναδόχου πρϋπει να εύναι Πολιτικόσ ό Ηλεκτρολόγοσ ό 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ διπλωματούχοσ Ανωτϊτησ χολόσ, αποδεδειγμϋνησ πεύρασ ςτην 

καταςκευό και διούκηςη τϋτοιασ φύςησ και ϋκταςησ ϋργων, όπωσ αυτό τησ παρούςασ 

εργολαβύασ. 

 Για την ϋγκριςη του παραπϊνω προτεινομϋνου Μηχανικού, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλλει ςτην 

Τπηρεςύα, πριν από την υπογραφό τησ ύμβαςησ, όλεσ τισ πληροφορύεσ, πιςτοποιητικϊ και 

λοιπϊ λεπτομερό ςτοιχεύα, που θα αφορούν ςτα προςόντα και ςτην πεύρα του. 

 Η Τπηρεςύα δύναται, με ςαφό τεκμηρύωςη τησ ϊποψησ τησ, να ανακαλϋςει την ϋγγραφη 

ϋγκριςό τησ για τον οριςμό του πληρεξουςύου, οπότε ο Ανϊδοχοσ προτεύνει ϊλλον, του 

οπούου ο διοριςμόσ υπόκειται επύςησ ςτην ϋγγραφη ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 

Ο «πληρεξούςιοσ Μηχανικόσ» υποχρεώνεται να βρύςκεται επιτόπου του ϋργου. Αν, κατϊ την 

αιτιολογημϋνη κρύςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ο υπεύθυνοσ Μηχανικόσ δεν ςυμμετϋχει 

ουςιαςτικϊ ςτην εκτϋλεςη τησ Εργολαβύασ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςτην 

αντικατϊςταςό του μϋςα ςε πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την κοινοπούηςη του ςχετικού 

εγγρϊφου τησ Τπηρεςύασ. 

 Ο «πληρεξούςιοσ Μηχανικόσ» εύναι υποχρεωμϋνοσ ςε πρόςκληςη τησ Επιβλϋπουςασ 

Τπηρεςύασ να ςυνοδεύςει τον Επιβλϋποντα και τισ επύ τόπου μεταβϊςεισ για επύβλεψη, 

ϋλεγχο ό επιθεώρηςη των εκτελούμενων ϋργων. 

 Ο «πληρεξούςιοσ Μηχανικόσ» εύναι ςυνυπεύθυνοσ με τον Ανϊδοχο για την ϊρτια, από 

τεχνικόσ απόψεωσ, εκτϋλεςησ του ϋργου, για την καταλληλότητα των χρηςιμοποιούμενων 

υλικών του πϊςησ φύςεωσ εξοπλιςμού, καθώσ επύςησ για τη λόψη όλων των απαραύτητων 

μϋτρων για την αποφυγό οποιουδόποτε ατυχόματοσ, το οπούο, ςε περύπτωςη που τυχόν 

ςυμβεύ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ό και ςε τρύτα πρόςωπα κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων 

τησ παρούςασ ςύμβαςησ, την ευθύνη θα ϋχει ο Ανϊδοχοσ και ο πληρεξούςιοσ μηχανικόσ του. 

15.2 την περύπτωςη αλλοδαπού Αναδόχου ό Κοινοπραξύασ με αλλοδαπό μϋλοσ, ςτο προςωπικό 

του Αναδόχου θα περιλαμβϊνεται και διερμηνϋασ. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋτει το απαιτούμενο επιςτημονικό, βοηθητικό, τεχνικό 

προςωπικό καθώσ επύςησ τουσ εργατοτεχνύτεσ και τουσ χειριςτϋσ μηχανημϊτων και 

μεταφορικών μϋςων. Όλοι αυτού πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι και να κατϋχουν τα τυπικϊ και 

απαραύτητα προςόντα για την εργαςύα που θα παρϋχουν. 
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Η επιβλϋπουςα Τπηρεςύα δικαιούται να διατϊξει αιτιολογημϋνα την αντικατϊςταςη ό 

απομϊκρυνςη δυςτροπούντων, ανύκανων ό μη τύμιων υπαλλόλων, εργοδηγών, τεχνικών, 

εργατών ό οποιουδόποτε ϊλλου εκ του προςωπικού του εργολϊβου. Για τισ εκ δόλου ό 

αμϋλειασ πρϊξεισ αυτών κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου ακϋραια την ευθύνη τη φϋρει ο 

Ανϊδοχοσ. 

Η επιβλϋπουςα Τπηρεςύα δικαιούται να διατϊςςει την ενύςχυςη των ςυνεργεύων του 

Αναδόχου, ο οπούοσ υποχρεούται να ςυμμορφώνεται. 

Ανϊλογα με την ιδιομορφύα του ϋργου κι εφ’ όςον εύναι εφικτό, η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ϋχει 

την δυνατότητα να υποχρεώςει (με ϊμεςη ςυμμόρφωςη) τον Ανϊδοχο να προβεύ ςτην 

οργϊνωςη του εργοταξύου καταςκευϊζοντασ όλα τα απαιτούμενα οικόματα και 

εγκαταςτϊςεισ, ςε χώρο που θα εγκρύνει εκεύνη όπωσ: 

α) Γραφεύο εργοταξιϊρχη και διούκηςησ του ϋργου 

β) Γραφεύο Επύβλεψησ 

γ) Φώρουσ υγιεινόσ για τουσ εργαζόμενουσ ςτο ϋργο 

δ) Εργαςτόριο δοκιμαςύασ υλικών και ελϋγχου ποιότητασ ϋργων. 

15.3 Επύςησ ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ϋχει εξαςφαλύςει τον απαραύτητο χώρο που θα πληρού τισ 

προώποθϋςεισ για την αποθόκευςη των υλικών του ϋργου. 

Ωρθρο 16. Μελϋτεσ και ςχϋδια των ϋργων - Τψόμετρα φυςικού εδϊφουσ 

16.1 Με την εγκατϊςταςη του Αναδόχου ςτο ϋργο θα του παραδοθούν από τη Διευθύνουςα 

Τπηρεςύα όλα τα ςχϋδια και ςτοιχεύα, που περιϋχονται ςτο φϊκελο τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ 

και θα εύναι ςτη διϊθεςό του τα ςτοιχεύα των δικτύων. 

16.2 Πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςτην επύ του 

εδϊφουσ εφαρμογό τησ μελϋτησ, ςύμφωνα με την αντύςτοιχη Σεχνικό Προδιαγραφό και τα 

ςυμβατικϊ τεύχη. 

16.3 Εφόςον από τη φύςη του ϋργου απαιτεύται, πριν από την ϋναρξη των χωματουργικών 

εργαςιών, πρϋπει να ληφθεύ και να απεικονιςθεύ ςε διατομϋσ, με κατϊλληλη κλύμακα, η 

πραγματικό μορφό του φυςικού εδϊφουσ, ςυνταςςομϋνου και ςχετικού Πρωτοκόλλου, ςτο 

οπούο πρϋπει να ϋχει επιςυναφθεύ αντύτυπο των διατομών αυτών. Σο Πρωτόκολλο αυτό 

υπογρϊφεται από δύο τεχνικούσ υπαλλόλουσ του Εργοδότη και του Αναδόχου. 
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16.4 Για κϊθε διατϊραξη ό ζημύα ςτισ υφιςτϊμενεσ οικοδομϋσ, προερχόμενη από την καταςκευό 

των ϋργων, αποκλειςτικόσ υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ, που υποχρεούται ςτην ϊμεςη 

αποκατϊςταςη τησ προκληθεύςησ ζημύασ ό την καταβολό τησ δαπϊνησ για την 

αποκατϊςταςό τησ. 

Ωρθρο 17. ύνταξη Μητρώου του ϋργου - Παραλαβό - Ημερολόγια 

To Μητρώο του ϋργου θα γύνεται ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ, που διευθύνει το ϋργο. 

Πϊντωσ, το Μητρώο του ϋργου πρϋπει να περιλαμβϊνει τα απαραύτητα ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό 

μορφό: 

1) Πύνακα απογραφόσ, κατϊ τρόπο περιληπτικό, των ςτοιχειωδών ϋργων, που ςυγκροτούν το 

όλο ϋργο. 

2) χϋδια ςε κατϊλληλεσ, κατϊ περύπτωςη, κλύμακεσ τησ Γενικόσ Διϊταξησ και των μερικών 

ϋργων, όπωσ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα τουσ που θα αποδύδουν τη θϋςη, μορφό, τυχόν ειδικϊ 

τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ. Επύςησ, και τισ ςυνθόκεσ καλόσ λειτουργύασ τουσ και 

ςυντόρηςησ. Απαραύτητα, θα περιϋχονται τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

α) ε περύπτωςη τοποθϋτηςησ αγωγών δικτύου: 

 Οριζοντιογραφύεσ (ςε κλύμακα 1:500 ό 1:1000) με την τοποθϋτηςη των αγωγών και 

αναγραφό των διαμϋτρων και των κατϊ μόκοσ κλύςεών τουσ, των φρεατύων και λοιπών 

εξαρτημϊτων και τεχνικών ϋργων με εξϊρτηςό τουσ από ςταθερϊ ςημεύα. 

 Μηκοτομϋσ (ςε κλύμακα 1:100 / 1:1000) των αγωγών, όπου θα ςημειώνονται όλεσ οι 

διαςταυρώςεισ των αγωγών. 

 χϋδια εξαςφαλύςεων (ςε κλύμακα 1:100 – 1:50) των φρεατύων και λοιπών τεχνικών 

ϋργων. Η εξϊρτηςη θα γύνεται από ςταθερϊ ςημεύα. 

β) ε περύπτωςη ςύνδεςησ ιδιωτικών παροχών: 

 καριφόματα, τα οπούα θα περιλαμβϊνουν ακριβό αποτύπωςη με αποςτϊςεισ από τα 

όρια τησ ιδιοκτηςύασ και τη ρυμοτομικό γραμμό τησ θϋςησ τησ παροχόσ ό των παροχών, 

που ςυνδϋθηκαν με πλόρη αποτύπωςη τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ του πεζοδρομύου, 

τησ πρόςοψησ τησ ιδιοκτηςύασ (πλϊτοσ και φύςη του πεζοδρομύου, τυχόν εμπόδια, 

κ.λ.π.). 

 Ο προςδιοριςμόσ του ακινότου ςε ςκαρύφημα θα περιλαμβϊνει τον αριθμό τησ οδού, τα 

όρια του ακινότου, το μόκοσ τησ πρόςοψόσ του, τον αριθμό ορόφων, κτύςματα μϋςα ςτα 

όρια τησ ιδιοκτηςύασ και ελεύθερουσ χώρουσ. Επύςησ, η ιδιοκτηςύα θα εύναι 

προςδιοριςμϋνη από τισ γωνύεσ δύο καθϋτων δρόμων. 
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 Αποτύπωςη ςε ςύςτημα ςυντεταγμϋνων ΕΓΑ 87 τησ ακριβούσ θϋςησ του υδρομϋτρου. 

Οι ςυντεταγμϋνεσ των ςχϋδιων θα εύναι ςε ςύςτημα ςυντεταγμϋνων ΕΓΑ 87. 

3) Διαγρϊμματα ςε κατϊλληλη κλύμακα των εκτϊςεων που τυχόν απαλλοτριώθηκαν. 

4) Σεύχοσ ςτοιχεύων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών ςημεύων (υψόμετρα - 

ςυντ/νεσ) μαζύ με τα ςχϋδια, που να δεύχνουν τισ θϋςεισ τουσ. 

5) CD με φωτογραφύεσ ςε ψηφιακό μορφό (τύποσ αρχεύων jpg) κατϊ τα διϊφορα ςτϊδια 

εκτϋλεςησ των ϋργων, όπου θα ςημειώνεται η ακριβόσ θϋςη και το αντικεύμενο τησ 

φωτογραφύασ και οποιαδόποτε ϊλλη πληροφορύα ςχετικϊ με αυτό. 

Σα ςτοιχεύα αυτϊ με κατϊλληλη αρύθμηςη και ταξινόμηςη ςε φακϋλουσ καλόσ καταςκευόσ θα 

ςυνταχθούν ςε 6 ςειρϋσ και θα ςυνοδεύςουν τα τεύχη των τελικών επιμετρόςεων, τα οπούα θα 

υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα μόλισ θα αποπερατωθεύ το ϋργο. 

Αποτύπωςη όλου του Μητρώου ςε ηλεκτρονικό μορφό (τύποσ αρχεύων dxf). 

Η Εργολαβύα θα θεωρεύται ότι δεν περατώθηκε αν, μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών, δεν υποβληθεύ ςτη 

Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα το Μητρώο των ϋργων. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβαύνει ςε αντιπαρϊςταςη με την Τπηρεςύα ςτην παραλαβό των 

εκϊςτοτε εκτελούμενων εργαςιών και να τηρεύ απαρϋγκλιτα βιβλύα παραλαβών. Σα βιβλύα αυτϊ θα 

εύναι «εισ διπλούν», θα ςημειώνονται οι επακριβεύσ διαςτϊςεισ των ϋργων, θα υπογρϊφονται 

επιτόπου από τον Ανϊδοχο και την Τπηρεςύα και θα τηρεύται από ϋνα αντύγραφο από το κϊθε μϋροσ. 

Επύςησ ςτισ ανωτϋρω παραλαβϋσ θα ςημειώνονται και οι θϋςεισ των δοκιμών και ελϋγχων, που 

ϋχουν εκτελεςθεύ. 

Αμϋςωσ μόλισ τελειώςει αυτοτελϋσ μϋροσ των εργαςιών, θα ςυντϊςςονται από τον Ανϊδοχο και θα 

υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα, βϊςει των ανωτϋρω παραλαβών, ςχετικϊ λεπτομερό ςχϋδια με την 

ϋνδειξη «όπωσ καταςκευϊςτηκε», ςτα οπούα θα εμφαύνονται αναλυτικϊ οι εκτελεςθεύςεσ εργαςύεσ, 

οι διαςτϊςεισ τουσ, θα ςημειώνονται οι θϋςεισ ελϋγχων και δοκιμών και θα εύναι λεπτομερϋςτατα 

και ςυμπληρωμϋνα με ςημειώςεισ, όπου χρειϊζεται. Σα ανωτϋρω ςχϋδια θα ςυνοδεύονται από 

τεύχοσ με τα αναλυτικϊ αποτελϋςματα των ςημειουμϋνων δοκιμών και ελϋγχων. Επύςησ, θα 

ςυνοδεύονται από ςτοιχεύα και διαγρϊμματα όλων των ςτρωμϊτων και υλικών, που ςυναντόθηκαν 

ςε όλα τα εύδη των εκςκαφών μαζύ με τα ςτοιχεύα των ςυνθηκών εργαςύασ. 

Σα υπόψη ςχϋδια και τεύχη επϋχουν θϋςη πρωτοκόλλου αφανών εργαςιών και η μη ϋγκαιρη 

ςύνταξό τουσ θα ςτερεύ τον Ανϊδοχο από τη ςχετικό πληρωμό. 
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Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ, επιτόπου του ϋργου, ημερολόγιο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 146 του 

Ν.4412/2016, ςτο οπούο θα ςημειώνονται τα μηχανόματα, το προςωπικό, οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ, 

οι ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ των εργαςιών, οι ημερομηνύεσ εκτϋλεςησ κϊθε επιμϋρουσ εργαςύασ, κ.λ.π. 

Πιο αναλυτικϊ, ςτο Ημερολόγιο, όπου απεικονύζεται η πρόοδοσ του ϋργου, θα καταγρϊφονται τα πιο 

κϊτω: 

o Οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ 

o Οι ώρεσ εργαςύασ 

o Ο αριθμόσ των υπαλλόλων και εργατοτεχνιτών κατϊ ειδικότητεσ 

o Σα μηχανόματα που εργϊζονται 

o ύντομη περιγραφό των ϋργων που εκτελούνται 

o Ειςερχόμενα και απομακρυνόμενα υλικϊ 

o Συχόν ατυχόματα 

o Συχόν επιμετρητικϊ ςτοιχεύα 

o Κϊθε εντολό, οδηγύα, διευκρύνιςη, παρατόρηςη, κ.λ.π. από την Επύβλεψη ςτον Ανϊδοχο. 

Σο ημερολόγιο του ϋργου θα ενημερώνεται καθημερινϊ και θα υπογρϊφεται κϊθε ημϋρα από τον 

Ανϊδοχο ό τον πληρεξούςιό του και από ϋναν τουλϊχιςτον των επιβλεπόντων (Μηχανικό ό 

Βοηθούσ) και θα εύναι ςτη διϊθεςη τησ Επύβλεψησ. 

Οι δαπϊνεσ για τη ςύνταξη του Μητρώο επιβαρύνει τον Ανϊδοχο και θεωρούνται ότι 

περιλαμβϊνονται ανοιγμϋνεσ ςτισ επιμϋρουσ τιμϋσ μονϊδοσ των εργαςιών 

Ωρθρο 18. Πηγϋσ λόψησ υλικών και θϋςεισ απόθεςησ των ακατϊλληλων ό πλεοναζόντων 
υλικών 

18.1 Σα αμμοχϊλικα εγκιβωτιςμού των ϋργων, ςτραγγιςτηρύων, κ.λ.π. θα εύναι θραυςτό 

λατομεύου και θα προϋρχονται από τα λατομεύα τησ περιοχόσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του 

Σιμολογύου, των Σεχνικών Προδιαγραφών και τισ οδηγύεσ τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. 

Ο κύριοσ του ϋργου δεν αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη για την απαλλοτρύωςη εκτϊςεων 

κατϊλληλων για την παραγωγό ό απόληψη υλικών, που θα χρηςιμοποιηθούν από τον 

Ανϊδοχο ςτο ϋργο. Πρϋπει, ςυνεπώσ, αυτόσ, ςτισ τιμϋσ που θα προςφϋρει για την καταςκευό 

του ϋργου, να ςυμπεριλϊβει όλεσ τισ, για οποιονδόποτε λόγο, απαιτούμενεσ δαπϊνεσ για την 

προμόθεια από ιδιωτικϊ ό κοινοτικϊ λατομεύα, ορυχεύα, κούτεσ ποταμών, χειμϊρρων, κ.λ.π. 
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των αναγκαύων αργών υλικών ό για τη μύςθωςη ό αγορϊ εκτϊςεων για την παραγωγό των 

υλικών αυτών. Θα ληφθούν υπόψη όλεσ οι δεςμεύςεισ και περιοριςμού, που επιβϊλλονται για 

την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. 

Επύςησ, ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ του Αναδόχου πρϋπει να περιληφθούν οι δαπϊνεσ καταςκευόσ 

και ςυντόρηςησ οδών προςπϋλαςησ μεταφορών των υλικών από οποιαδόποτε πηγό και αν 

λαμβϊνονται, κ.λ.π., αφού δεν αναγνωρύζεται καμύα αξύωςη του Αναδόχου για πληρωμό 

ϊλλησ αποζημύωςησ από πρόςθετεσ μεταφορϋσ ό δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ μύςθωςησ 

λατομεύων, ορυχεύων, κ.λ.π. αποκϊλυψησ και δημιουργύασ ό εκμετϊλλευςόσ τουσ, κ.λ.π. 

18.2 Σα γαιώδη υλικϊ επύχωςησ των τϊφρων των αγωγών θα λαμβϊνονται από τα κατϊλληλα 

γαιώδη προώόντα εκςκαφόσ. 

18.3 Ο Ανϊδοχοσ, επύςησ, εύναι υποχρεωμϋνοσ, πριν από τη χρόςη οποιαςδόποτε πηγόσ υλικών, 

που θα εκλϋξει, να προβεύ, με μϋριμνϊ του και δαπϊνεσ του, ςτην εξϋταςη του υλικού τησ 

πηγόσ ςε εργαςτόρια ιδιωτικϊ ό του Τ.Π.Ε.Κ.Α. για να διαπιςτωθεύ η καταλληλότητα και η 

ςυμφωνύα τουσ με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ τησ εργολαβύασ. 

18.4 Σα ακατϊλληλα ό πλεονϊζοντα υλικϊ θα μεταφϋρονται και θα διαςτρώνονται, μετϊ από 

υποβολό πρόταςησ από τον Ανϊδοχο, ςε κατϊλληλουσ χώρουσ και μετϊ από ςχετικό ϋγκριςη 

τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. ε περύπτωςη που δεν εύναι δυνατό η απόθεςη των προώόντων 

εκςκαφόσ ςτουσ ανωτϋρω χώρουσ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εξεύρει ϊλλουσ χώρουσ απόθεςησ. 

Η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη για εξεύρεςη τϋτοιου χώρου και 

αποζημύωςη του Αναδόχου (ϋχουν ληφθεύ υπόψη από τον Ανϊδοχο κατϊ την υποβολό τησ 

προςφορϊσ του). 

18.5 Ο ϋλεγχοσ τησ ποιότητασ των χρηςιμοποιούμενων γενικϊ υλικών θα ςυνεχύζεται ςε όλη τη 

διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου, με μϋριμνα, ευθύνη και δαπϊνεσ του Αναδόχου και κϊτω από 

την παρακολούθηςη τησ Τπηρεςύασ. 

18.6 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει ακϋραιη την ευθύνη για την ϊριςτη ποιότητα και τη ςυμφωνύα με τισ 

εγκεκριμϋνεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ όλων των ειδών και υλικών, κ.λ.π., που υπειςϋρχονται 

κϊθε φορϊ ςτισ διϊφορεσ εργαςύεσ και εξυπακούεται ότι με την προςφορϊ τουσ ανϋλαβε την 

υποχρϋωςη και την ευθύνη τησ ϋντεχνησ εκτϋλεςησ των ϋργων με δόκιμα υλικϊ, ςύμφωνα με 

τισ Προδιαγραφϋσ. 

Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα, κϊθε ςτιγμό, να διενεργεύ δειγματοληψύα και ϋλεγχο τησ 

ποιότητασ, διαςτϊςεων, κ.λ.π., τόςο των πϊςησ φύςεωσ ειδών, υλικών, κ.λ.π., όςο και των 

εργαςιών. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλλει τισ δαπϊνεσ των εργαςτηριακών 

ελϋγχων, που θα χρειαςτούν, αφού αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτα γενικϊ ϋξοδϊ του, χωρύσ 

βεβαύωσ αυτό να απαλλϊςςει από την ευθύνη τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι μοναδικόσ και εξ 
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ολοκλόρου υπεύθυνοσ για την ποιότητα και το δόκιμο των κϊθε φύςεωσ υλικών, ειδών και 

εργαςιών. 

18.7 Γενικότερα, ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να αναφϋρει ςτον Εργοδότη τισ πηγϋσ λόψησ 

των υλικών, που θα χρηςιμοποιόςει για την καταςκευό του ϋργου και την υποχρϋωςη να 

προβεύ με δικϋσ του δαπϊνεσ ςτην εξϋταςη των υλικών, ςε δικό του εργαςτόριο ό ςε 

αναγνωριςμϋνο – πιςτοποιημϋνο εργαςτόριο για να ειςηγηθεύ ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα 

την αποδοχό των υλικών μετϊ από την εξϋταςό τουσ. 

18.8 Οι θϋςεισ απόθεςησ ακατϊλληλων ό πλεοναζόντων υλικών των εκςκαφών πϊςησ φύςεωσ θα 

καθορύζονται από τον Εργοδότη κατϊ την απόλυτη κρύςη του. 

18.9 Η παρϊλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεύ με κϊθε δυνατό πληροφορύα ςε ότι αφορϊ ςτουσ 

όρουσ τησ ύμβαςησ δεν τον απαλλϊςςει από τισ ευθύνεσ του και την υποχρϋωςη να 

ςυμμορφώνεται με τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ. 

Οι διαγωνιζόμενοι γι’ αυτό το λόγο θα πρϋπει να προβούν με δικό τουσ ευθύνη, φροντύδα και 

δαπϊνη ςε οποιεςδόποτε ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ (π.χ. ερευνητικϋσ τομϋσ, κ.λ.π.), που θα 

κρύνουν ότι τουσ εύναι χρόςιμεσ για τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ τουσ. 

Ωρθρο 19. Δρόμοι προςπϋλαςησ - Διεξαγωγό κυκλοφορύασ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ 
των ϋργων 

19.1 Ο Ανϊδοχοσ θα κλιμακώνει τισ χωματουργικϋσ εργαςύεσ και την όλη καταςκευό του ϋργου με 

τϋτοιο τρόπο, ώςτε να περιορύζεται κατϊ το δυνατόν η παρακώλυςη ό η διακοπό τησ 

κυκλοφορύασ οχημϊτων, θα εξαςφαλύζει δε την προςπϋλαςη των οικιών, καταςτημϊτων, 

κ.λ.π. από τουσ πεζούσ. Οι μεταφορϋσ των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μϋςω των 

δρόμων και των διαδρόμων, που θα καθορύζονται από την Τπηρεςύα. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με δικό του ευθύνη και δαπϊνη, να προβεύ ςτη διϊνοιξη, 

διαμόρφωςη και ςυντόρηςη, με τα απαιτούμενα τεχνικϊ ϋργα των οδών προςπϋλαςησ προσ 

τισ θϋςεισ λόψησ αδρανών υλικών λατομεύων, ορυχεύων, δανειοθαλϊμων ό προσ τουσ χώρουσ 

εναπόθεςησ των ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφόσ, καθώσ και προσ ταε ργοτϊξια, ςτουσ 

χώρουσ εργαςύασ και τισ θϋςεισ εναπόθεςησ των υλικών και εφοδύων του ϋργου. 

Οι δαπϊνεσ αυτϋσ των οδών προςπϋλαςησ δεν αποζημιώνονται ιδιαύτερα, γιατύ ϋχουν ληφθεύ 

υπόψη από τον Ανϊδοχο κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ του. 

19.2 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παρϋχει κϊθε εύλογη διευκόλυνςη διόδων προσ ϊλλουσ Εργολόπτεσ ό 

εργατικό προςωπικό, που χρηςιμοποιεύται από την Τπηρεςύα, καθώσ και προσ ϊλλεσ 

Κρατικϋσ Τπηρεςύεσ. Επύςησ, προσ τουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ για μετϊβαςό τουσ ςτισ 
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ιδιοκτηςύεσ τουσ. Η δαπϊνη για την καταςκευό τϋτοιων διόδων, περιλαμβανομϋνων 

προςωρινών γεφυρώςεων, βαρύνει τον Ανϊδοχο. 

Όςον αφορϊ ςτουσ, ςε λειτουργύα, δρόμουσ, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη, ότι δεν 

μπορεύ να κυκλοφορόςει όχημα βϊρουσ μεγαλύτερου εκεύνου για το οπούο ϋχει υπολογιςθεύ 

η αντοχό του οδοςτρώματοσ, με ςκοπό να αποφευχθεύ η καταςτροφό του. Για το λόγο αυτό, 

πρϋπει προηγούμενα, ςε ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, να εξακριβώνει την αντοχό του 

οδοςτρώματοσ και των καταςτρωμϊτων των γεφυρών και των ϊλλων τεχνικών ϋργων τησ 

οδού. 

ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ οχόματα βαρύτερα από τα προβλεπόμενα για 

κυκλοφορύα ςτουσ δρόμουσ, υποχρεούται να αποκαταςτόςει με φροντύδα και δαπϊνη του, 

όςεσ ζημιϋσ θα προκαλϋςει και να επαναφϋρει τουσ δρόμουσ ςτην προγενϋςτερη κατϊςταςό 

τουσ, ςυνταςςομϋνου εν ανϊγκη και ςχετικού πρωτοκόλλου, πριν και μετϊ τη χρόςη των 

δρόμων. 

Οπωςδόποτε, εφόςον κϊνει χρόςη τϋτοιων οδών (μϋςα ςτουσ παραπϊνω περιοριςμούσ), 

εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυντηρεύ τουσ δρόμουσ αυτούσ όλη τη διϊρκεια τησ πλόρουσ 

εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ οποιαδόποτε αποζημύωςη από μϋρουσ του εργοδότη. Όςον 

αφορϊ ςτην κυκλοφορύα των μεταφορικών μϋςων και των μηχανημϊτων του, εύναι 

αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την τόρηςη των ςχετικών Αςτυνομικών Διατϊξεων. 

19.3 Όςον αφορϊ ςτην κυκλοφορύα των μεταφορικών μϋςων και των μηχανημϊτων του, εύναι 

αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την τόρηςη των ςχετικών Αςτυνομικών Διατϊξεων. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να μεριμνόςει για την πλόρη και ςύμφωνη με τισ διατϊξεισ 

του Κ.Ο.Κ. ςόμανςη ημϋρασ και νύχτασ των χώρων των εργοταξύων του, με τισ κατϊλληλεσ 

κϊθε φορϊ πινακύδεσ, ςύμφωνα με την απόφαςη ΒΜ3/30058/6.12.1982 (Υ.Ε.Κ. 

11Β/23.3.83). 

Ωρθρο 20. ύνδεςη του καταςκευαςθϋντοσ τμόματοσ του δικτύου Ύδρευςησ με το 
υφιςτϊμενο 

20.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ειδοποιόςει την Τπηρεςύα ϋγκαιρα (3 ημϋρεσ νωρύτερα) για την 

ημερομηνύα και την ώρα, που θα ςυνδϋςει το καταςκευαςθϋν τμόμα του δικτύου με το 

υφιςτϊμενο. 

20.2 Από τη ςτιγμό που θα διακοπεύ η υδροδότηςη τησ περιοχόσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, 

μϋςα ςτισ επόμενεσ (4) ώρεσ, να εκτελϋςει τισ απαιτούμενεσ εργαςύεσ διακοπόσ και 

ςύνδεςησ, ϋτςι ώςτε, μετϊ την παρϋλευςη των παραπϊνω ωρών να αποκαταςταθεύ η 
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λειτουργύα του δικτύου ςτην περιοχό και ςε διϊςτημα (8) ωρών από τη διακοπό να ϋχουν 

ολοκληρωθεύ και οι επιμϋρουσ ςυνδϋςεισ (παροχϋσ). 

20.3 Εϊν, κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών, προκληθεύ ζημιϊ ςτο δύκτυο ύδρευςησ, ο Ανϊδοχοσ 

εύναι υποχρεωμϋνοσ να ειδοποιόςει αμϋςωσ την Τπηρεςύα και να αποκαταςτόςει τη βλϊβη 

ςε διϊςτημα (4) ωρών από τη διακοπό τησ υδροδότηςησ, με δικϋσ του δαπϊνεσ. 

20.4 Για κϊθε ώρα υπϋρβαςησ των προθεςμιών, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτην παρϊγραφο 2 και 3 

του παρόντοσ ϊρθρου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβϊλλεται ωριαύα ποινικό ρότρα 

ύςη με €100,00.  

Ωρθρο 21. Τλικϊ - Παραγγελύεσ μηχανημϊτων, ςυςκευών - Προϋγκριςη και εγκατϊςταςη 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να χρηςιμοπούει υλικϊ που ανταποκρύνονται ςτουσ ιςχύοντεσ 

ςχετικούσ κανονιςμούσ, δηλαδό τισ ιςχύουςεσ επύςημεσ προδιαγραφϋσ καθώσ και ςτισ 

προδιαγραφϋσ του Εργοδότη. 

Η ποιότητα των υλικών υπόκειται ςτον ϋλεγχο τησ Τπηρεςύασ. Σα υλικϊ που ο ϋλεγχοσ απαιτεύ 

εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ, αυτϋσ γύνονται ςτον αριθμό που ορύζεται ςτην Ε..Τ. από το αρμόδιο 

κρατικό εργαςτόριο με ευθύνη του Αναδόχου. Οι δαπϊνεσ για τισ εξετϊςεισ αυτϋσ καθώσ επύςησ και 

για κϊθε ϊλλη ςχετικό εργαςύα και υλικϊ βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 

Η καλό ποιότητα των υλικών πρϋπει να αποδεικνύεται με τουσ ςχετικούσ ελϋγχουσ. Αυτό υπόκειται 

και ςτον ϊμεςο ϋλεγχο του Εργοδότη ο οπούοσ μπορεύ να απαγορεύςει τον Ανϊδοχο να το 

χρηςιμοποιόςει πριν ακόμα να αςκηθεύ ο αντύςτοιχοσ εργαςτηριακόσ ϋλεγχοσ εξετϊζοντϊσ το 

μακροςκοπικϊ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να απομακρύνει από τα εργοτϊξια τα υλικϊ που ελϋχθηςαν από τον 

Εργοδότη και βρϋθηκαν ακατϊλληλα, αλλϊ ακόμη και αν δεν γύνουν οι απαραύτητοι ϋλεγχοι εύτε ςτο 

εργαςτόριο Δ.Ε. εύτε επύ τόπου ςτο ϋργο για να αποδειχθούν ελαττωματικϊ ό όχι τα υλικϊ, ο 

Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από την υποχρϋωςη να εκτελϋςει ςωςτϊ το ϋργο. 

Επύςησ ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να εφαρμόςει πλόρωσ τουσ εγκεκριμϋνουσ κανονιςμούσ 

Σεχνικών Καταςκευών, ς’ ότι αφορϊ τισ καταςκευϋσ ικριωμϊτων, ςκυροδεμϊτων, υδραυλικών 

εγκαταςτϊςεων κλπ. 

Προκειμϋνου τα υλικϊ του Εργοδότη για τα οπούα υπϊρχει διαταγό τησ Τπηρεςύασ προσ τον Ανϊδοχο 

να τα ενςωματώςει ςτο ϋργο, αυτόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τα χρηςιμοποιόςει και για περύπτωςη 

πιθανόσ κακόσ ποιότητασ τουσ, την ευθύνη φϋρει εκεύνοσ που διατϊςει τη χρηςιμοπούηςη τουσ, ο δε 

εργολϊβοσ ευθύνεται μόνο για την ϋντεχνη καταςκευό. 
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Ο Ανϊδοχοσ πϊντοτε φυλϊςςει και διατηρεύ ςε καλό κατϊςταςη, όλα τα υλικϊ και μϋςα 

οποιαςδόποτε φύςεωσ, περιλαμβανομϋνησ και ιδιοκτηςύασ του δημοςύου, καθώσ επύςησ και τισ 

εκτελούμενεσ από αυτόσ εργαςύεσ. Όλεσ οι απαιτόςεισ του Εργοδότη για την περύφραξη ό την 

απαιτούμενη ειδικό φύλαξη τησ περιουςύασ αυτόσ θα εκτελούνται από τον Ανϊδοχο χωρύσ καμύα 

ιδιαύτερη αποζημύωςη. χετικϋσ διαταγϋσ τησ Τπηρεςύασ εκτελούνται από τον Ανϊδοχο και ςε 

αντύθετη περύπτωςη, τα μϋτρα φυλϊξεωσ ό διατηρόςεων λαμβϊνονται από τον Εργοδότη και οι 

ςχετικϋσ δαπϊνεσ καταλογύζονται ςτον Ανϊδοχο. 

Όλεσ οι απαιτούμενεσ εγκαταςτϊςεισ (υπόςτεγα αποθηκεύςεωσ, θϊλαμοι διανομόσ, εργαςτόρια, 

γραφεύα κλπ.) για την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ εργολαβύασ θα ανεγερθούν με μϋριμνα και 

δαπϊνεσ του Αναδόχου ςε θϋςεισ που επιτρϋπονται από την Τπηρεςύα και τισ λοιπϋσ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

Σα προςωρινϊ αυτϊ κτύςματα και τα ϋργα θα παραμεύνουν ςτην κυριότητα του αναδόχου και θα 

αφαιρούνται με δαπϊνεσ του μετϊ την αποπερϊτωςη των ϋργων. την περύπτωςη που τα κτύρια 

αυτϊ γύνουν με υλικϊ του Εργοδότη, θα παραμεύνουν ςτην ιδιοκτηςύα του. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προμηθεύει και να ςυντηρεύ με δικϋσ του δαπϊνεσ κατϊλληλεσ 

εγκαταςτϊςεισ υδρεύςεωσ, που θα εξαςφαλύζουν επαρκό παροχό νερού για τα ϋργα και την 

κατανϊλωςη του προςωπικού. 

Ο Ανϊδοχοσ επύςησ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εγκαταςτόςει παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ για την 

λειτουργύα των εγκαταςτϊςεων του και την χρόςη των εργαζομϋνων ςε νυχτερινϋσ εργαςύεσ κλπ. 

Ο απαιτούμενοσ μηχανικόσ εξοπλιςμόσ για την εκτϋλεςη των εργαςιών, τόςο αυτών που 

εκτελούνται με τισ τιμϋσ μονϊδοσ τησ ςυμβϊςεωσ, όςο και αυτών που γύνονται απολογιςτικϊ, θα 

διατύθεται εξ ολοκλόρου από τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ ϋχει την υποχρϋωςη να τον διατηρεύ ςυνεχώσ ςε 

ϊριςτη κατϊςταςη λειτουργύασ. 

Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, ο τρόποσ λειτουργύασ και ςυνεργαςύασ των ςυςκευών, καθώσ και τα 

χαρακτηριςτικϊ και οι ιδιότητεσ των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν ςτισ διϊφορεσ 

ςυςκευϋσ, καθορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ Εργολαβύασ κατϊ γενικό τρόπο. 

Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, ςχετικϊ με τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςυςκευών και 

λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανϊδοχοσ πριν από την παραγγελύα εύναι υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλλει για 

ϋγκριςη ςτη Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα, κατϊςταςη που να περιλαμβϊνει τισ ςυςκευϋσ και 

ειδικϊ υλικϊ, που θα παραγγελθούν, η οπούα θα ςυνοδεύεται, πϋραν εκεύνων που αναφϋρονται ςτισ 

αντύςτοιχεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ και με τα εξόσ: 

 Με τα αντύςτοιχα εικονογραφημϋνα ϋντυπα, διαγρϊμματα λειτουργύασ, απόδοςησ, κ.λ.π., 

τεχνικϊ ςτοιχεύα του καταςκευαςτό τουσ, ώςτε να αποδεικνύεται «κατ’ ϋνδειξη» ότι τα εύδη 

που θα παραγγελθούν, θα εύναι ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Σα ϋντυπα αυτϊ 

μπορεύ να εύναι και ςε ξϋνη γλώςςα, θα ςυνοδεύονται όμωσ από περύληψη ςτα Ελληνικϊ. 
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 Με τα γενικϊ ςχϋδια, που θα δεύχνουν την εγκατϊςταςό τουσ ςτισ προβλεπόμενεσ θϋςεισ και 

ςε κατϊλληλη κλύμακα, τη διϊταξό τουσ με τη ςύγχρονη αναγραφό των γενικών εξωτερικών 

διαςτϊςεων και βαρών. 

 Σα πιο πϊνω ςχϋδια θα υποβϊλλονται ϋγκαιρα για ϋγκριςη από τη Διευθύνουςα το ϋργο 

Τπηρεςύα, τουλϊχιςτον ςε 6 ςειρϋσ. 

Σονύζεται, ιδιαύτερα, ότι δεν γύνονται αποδεκτϊ μηχανόματα και ςυςκευϋσ, καταςκευαζόμενα από 

τρύτουσ, παρϊ μόνο ςτην περύπτωςη που η καταςκευό γύνεται υπό την επύςημη επύβλεψη 

ειδικευμϋνων καταςκευαςτών και ςύμφωνα με τα ςχϋδιϊ τουσ (licence). 

Η ενςωμϊτωςη ςτο ϋργο των πϊςησ φύςεωσ μηχανημϊτων, ςυςκευών και υλικών θα γύνεται μόνο 

μετϊ από ϋγκριςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, εφόςον ϋχουν γύνει όλοι οι απαραύτητοι ϋλεγχοι για 

τη ςυμφωνύα τουσ με τισ Προδιαγραφϋσ. 

Η ϋγκριςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ για ενςωμϊτωςη, δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από την 

πλόρη ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοςη των μηχανημϊτων και την πιςτό τόρηςη των 

προδιαγραφών. 

Ωρθρο 22. Εργαςτηριακόσ ϋλεγχοσ εργαςιών 

τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου περιλαμβϊνεται και η εκτϋλεςη των δοκιμών, όπωσ 

καθορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Σα αποτελϋςματα των υπόψη δοκιμών υποβϊλλονται 

ςτη Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα. 

22.1 Μϋςα ςτισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου προβλϋπεται και η χρηςιμοπούηςη 

κατϊλληλου πιςτοποιημϋνου εργαςτηρύου ό η ςυγκρότηςη και εγκατϊςταςη επιτόπου των 

ϋργων (μαζύ με την ϋναρξη των ςχετικών εργαςιών) εργαςτηρύου δοκιμαςύασ υλικών και 

ελϋγχου ϋργου, το οπούο θα ιδρυθεύ και θα λειτουργεύ με δαπϊνη του Αναδόχου. Σο 

εργαςτόριο θα εύναι κατϊλληλο προσ εκτϋλεςη δειγματοληψιών και δοκιμών ελϋγχου, ωσ 

εξόσ: 

 Εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ κοκκομϋτρηςησ, υγραςύασ, ορύων Attenberg για εδαφοτεχνικϊ 

και αδρανό υλικϊ. 

 Εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ Proctor. 

 Δειγματοληψύα εδαφών, αδρανών υλικών και λύθινων υλικών. 

 Προπαραςκευό δοκιμύων ςκυροδϋματοσ. 

 υςκευαςύα, ςυντόρηςη, μεταφορϊ των δοκιμύων ςε εργοταξιακϊ εργαςτόρια ό ςε 

κεντρικϊ εργαςτόρια. 
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 Επιτόπου ϋλεγχοσ ςυμπύκνωςησ επιχωμϊτων, ςκϊφησ οδοςτρωμϊτων. 

Σο ανωτϋρω εργαςτόριο πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με όλο τον αναγκαύο εξοπλιςμό, 

καθώσ και με τα απαραύτητα εφόδια, ώςτε να ανταποκρύνεται πλόρωσ και μϊλιςτα ςτην 

περύοδο αιχμόσ των εργαςιών, ςτισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ, που απορρϋουν από τισ ςχετικϋσ 

Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, καθώσ και από τουσ υπολούπουσ ςυμβατικούσ όρουσ. 

22.2 Σα αποτελϋςματα των υπόψη δοκιμών θα υποβϊλλονται ςτη Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα 

μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από το πϋρασ του εργαςτηριακού ελϋγχου, όταν χρειϊζεται χρονικό 

διϊςτημα για τον ϋλεγχο, αλλιώσ από τη λόξη των δοκιμών, ϊλλωσ δεν θα λαμβϊνονται 

υπόψη. 

Οι γενόμενεσ δοκιμϋσ με ακριβό ςτοιχεύα των θϋςεων αυτών, θα καταγρϊφονται ςε ιδιαύτερο 

πύνακα, που θα ςυνοδεύει τισ πιςτοποιόςεισ και τισ τμηματικϋσ τυχόν προςωρινϋσ 

επιμετρόςεισ και θα αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τουσ. 

22.3 Ανεξϊρτητα από τισ παραπϊνω δοκιμϋσ, που θα εκτελεύ ο Ανϊδοχοσ, η Διευθύνουςα το ϋργο 

Τπηρεςύα δύναται να προβαύνει και με τα δικϊ τησ όργανα ςτη λόψη δειγμϊτων και την 

εργαςτηριακό τουσ εξϋταςη. 

τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει χωρύσ αποζημύωςη τυχόν 

απαιτούμενο εργατικό ό βοηθητικό προςωπικό, εφόςον ζητηθεύ η ςυνδρομό του. 

χετικϊ με τουσ εργαςτηριακούσ ελϋγχουσ, θα ιςχύςει η υπ’ αριθμ. Γ.1748/ΟΙΚ./00-

188/18.1.1969 ςχετ. του ΤΔΕ/Γ3-γ, όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ςυμπληρώθηκε 

μεταγενϋςτερα (αποφ. ΤΠ.Δ.Ε. Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.77). 

Σα ςχετικϊ με τον ϋλεγχο ποιότητασ του ςκυροδϋματοσ ρυθμύζονται με τον ιςχύοντα Ε.Κ.Ω.. 

την εγκύκλιο Ε7/97 του ΤΠΕΦΩΔΕ, τον Κ.Σ..’97 και την προςαρμογό του Υ.Ε.Κ. 537/1-5-

2002 για δημόςια και ιδιωτικϊ ϋργα. 

Επύςησ, ιςχύουν οι ςχετικϋσ απαιτόςεισ των Ελληνικών και ξϋνων Κανονιςμών, που 

μνημονεύονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

Αν δεν καθορύζονται αυςτηρότεροι ϋλεγχοι ςτισ επιμϋρουσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, που 

ιςχύουν για κϊθε εργαςύα, ο ελϊχιςτοσ αριθμόσ δοκιμών καθορύζεται ωσ εξόσ: 

22.3.1 υμπυκνώςεισ 
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Μύα δοκιμό ςυμπύκνωςησ για κϊθε εύδοσ επύχωςησ (επιχώςεισ ςκϊμματοσ με θραυςτό υλικό 

λατομεύου, υποβϊςεων, βϊςεων οδοςτρωμϊτων, κ.λ.π.) ανϊ 150 μ.μ. αγωγού. 

22.3.2 Έλεγχοσ κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ 

Μια δοκιμό κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ για τα αδρανό τεχνικών ϋργων (ςκυροδϋματα), 

εγκιβωτιςμού με ϊμμο, επιχώςεων με θραυςτό υλικό και οδοςτρωςύασ ανϊ 300 Μ3. 

22.3.3 Τγεύα πετρωμϊτων 

Για τα πϊςησ φύςεωσ αδρανό από την ύδια πηγό, ϋνασ ϋλεγχοσ ανϊ 10.000 Μ3. 

22.3.4 Δοκύμια ςκυροδϋματοσ 

Για ςκυροδϋματα (οπλιςμϋνα ό ϊοπλα) παραγόμενα ςε μόνιμη εγκατϊςταςη, 3 δοκύμια ανϊ 

150 Μ3. 

Για ςκυροδϋματα παραςκευαζόμενα ςε τοπικϋσ εγκαταςτϊςεισ: 

 καταςκευόσ φρεατύων ϋναν πλόρη ϋλεγχο ανϊ 30 φρεϊτια 

 εγκιβωτιςμού αγωγών ϋναν πλόρη ϋλεγχο ανϊ 200 Μ3 

22.3.5 Αςφαλτικϊ μύγματα 

 Για το πϊχοσ αςφαλτικών ςτρώςεων ϋνα καρότο ανϊ 300 μ.μ. 

 Ποςοςτό αςφϊλτου και κοκκομετρύα αςφαλτομύγματοσ μύα δοκιμό για κϊθε ημερόςια 

παραγωγό. 

22.3.6 Μελϋτεσ ςύνθεςησ 

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα μύα μελϋτη ςύνθεςησ 

ςκυροδϋματοσ ανϊ μονϊδα και μύα μελϋτη ςύνθεςησ αςφαλτομύγματοσ ανϊ μονϊδα. 

22.4 Επιβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο ποινικό ρότρα από τριακόςια ευρώ (€300,00) για κϊθε 

ελλεύποντα ϋλεγχο και δοκιμό, που παρακρατεύται με απόφαςη τησ Διευθύνουςασ 

Τπηρεςύασ, από τον οπούο επιβλϋπεται το ϋργο και εκπύπτεται από τον πρώτο λογαριαςμό 

του Αναδόχου, που θα ςυνταχθεύ. 
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Η ποινικό αυτό ρότρα εύναι ανϋκκλητη. Ο αριθμόσ των δοκιμών, που λεύπει, δεν μπορεύ να 

καλυφθεύ με περιςςότερεσ δοκιμϋσ ςτα επόμενα ςτϊδια εργαςύασ. 

22.5 Οποιοςδόποτε ϋλεγχοσ ό δοκιμαςύα, που θα αφορϊ εύτε υλικό, εύτε εργαςύα δεν θα παρϋχει 

ςτον Ανϊδοχο το δικαύωμα να προβϊλλει αξύωςη ό αύτημα, επιζητώντασ ανϊλογη παρϊταςη 

προθεςμύασ για οποιοδόποτε ανϊλογο χρονικό διϊςτημα θα χρειαςτεύ για την εκτϋλεςη τησ 

διαπύςτωςησ του δόκιμου ό όχι του υλικού ό τησ εργαςύασ. 

22.6 το εργαςτόριο θα εκτελούνται, ςύμφωνα με τισ προαναφερθεύςεσ Εγκυκλύουσ και 

Κανονιςμούσ, ϋλεγχοι ςυμπύκνωςησ κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ, αςφαλτικών, υγεύασ 

πετρωμϊτων, ςκυροδϋματοσ, κ.λ.π. 

Οι δοκιμϋσ που θα γύνουν για τη ρύθμιςη τησ παραγωγόσ δεν λαμβϊνονται υπόψη ςτον 

ελϊχιςτο απαιτητό αριθμό δοκιμύων. 

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να δϋχεται ελϋγχουσ από την Ευρωπαώκό Ένωςη. 

Ωρθρο 23. χϋδιο και Υϊκελοσ Αςφαλεύασ και Τγεύασ (.Α.Τ & Υ.Α.Τ.) 

23.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκπονόςει χϋδιο (.Α.Τ.) και να καταρτύςει Υϊκελο (Υ.Α.Τ.) 

Αςφαλεύασ και Τγεύασ, όπωσ προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 

και τησ υπ’ αρύθμου ΔΙΠΑΔ\ΟΙΚ\889/27-11-2002 εγκυκλύου του Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ. ωσ απαραύτητο 

ςτοιχεύο για την προςωρινό (ϊρθρο 170 του Ν.4412/2016) και την οριςτικό (ϊρθρο 172 του 

Ν.4412/2016) παραλαβό κϊθε Δημόςιου Έργου. 

23.2 Σο .Α.Τ. και το Υ.Α.Τ. θα υποβληθεύ προσ ϋγκριςη εντόσ δϋκα (10) ημερών από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Ωρθρο 24. Πρόγραμμα Ποιότητασ Ϊργου (Π.Π.Ε.) 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκπονόςει και να υποβϊλλει πριν την ϋναρξη του ϋργου 

Πρόγραμμα Ποιότητασ Έργου (Π.Π.Ε), ςε δύο (2) αντύτυπα ςτη Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα, 

μϋςα ςε προθεςμύα όχι μεγαλύτερη των εξόντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφό τησ 

ύμβαςησ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο ISO 10005 : 1995 ό ςε κϊποιο ϊλλο από τα 

διεθνώσ αποδεκτϊ Πρότυπα Ποιότητασ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντϊξει το παραπϊνω Πρόγραμμα Ποιότητασ Έργου, που 

δημοςιεύτηκε ςτο ΥΕΚ 1265/13.10.2000 Σεύχοσ Β’, όταν ο προώπολογιςμόσ του ϋργου υπερβαύνει 

το ανώτατο όριο κατϊ το οπούο γύνονται δεκτϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ δεύτερησ τϊξησ (ϊρθρο 

158 του Ν.4412/2016). 
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Η δαπϊνη για την εκπόνηςη του Προγρϊμματοσ Ποιότητασ Έργου, επιβαρύνει τον ανϊδοχο και 

θεωρεύται ότι περιλαμβϊνεται ανοιγμϋνη ςτην ςυνολικό δαπϊνη του ϋργου. 

Ωρθρο 25. Εγκαταςτϊςεισ Επιχειρόςεων και Οργανιςμών Κοινόσ Ψφελεύασ 

25.1 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του, ότι ςτην περιοχό του ϋργου υπϊρχουν εναϋριεσ και 

υπόγειεσ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ω., κ.λ.π. 

25.2 Οι εργαςύεσ για τισ μετατοπύςεισ των ανωτϋρω, εφόςον τυχόν εμπύπτουν ςτο εύροσ 

κατϊληψησ των ϋργων ό αν υπϊρχουν ϊλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με τη φροντύδα των 

Οργανιςμών ό των Εταιρειών αυτών (ΔΕΗ, ΟΣΕ, κ.λ.π.) και καμύα ανϊμειξη οικονομικό ό 

τεχνικό δεν θα ϋχει ο Ανϊδοχοσ. 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει, όμωσ, την υποχρϋωςη να διευκολύνει απροφϊςιςτα την εκτϋλεςη των 

ανωτϋρω εργαςιών. 

25.3 Αν οι μετατοπύςεισ αυτϋσ επηρεϊζουν πϊρα πολύ και δυςανϊλογα προσ την εγκεκριμϋνη 

προθεςμύα εκτϋλεςησ των εργαςιών, το πρόγραμμα καταςκευόσ των ϋργων, τότε ο Ανϊδοχοσ 

δικαιούται μόνο ανϊλογη παρϊταςη τησ προθεςμύασ και όχι αποζημύωςη. 

25.4 Η Τπηρεςύα, επύςησ, μπορεύ να αναθϋςει, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, ςτον Ανϊδοχο 

την εκτϋλεςη ϋργων μετατόπιςησ αγωγών και δικτύων. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην 

εκτϋλεςη των εργαςιών με βϊςη τισ ςυμβατικϋσ τιμϋσ μονϊδοσ. 

25.5 Πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ θα μεριμνόςει να παραλϊβει από τουσ 

διαφόρουσ Οργανιςμούσ και Επιχειρόςεισ τα ςχϋδια που δεύχνουν τισ θϋςεισ των αγωγών 

τουσ ςτην περιοχό του ϋργου και θα κϊνει, με δαπϊνεσ του, δοκιμαςτικϋσ τομϋσ, ώςτε να 

εξακριβώςει τισ ακριβεύσ θϋςεισ τουσ. 

25.6 Επιςημαύνεται ότι κϊθε ζημιϊ, που θα προκληθεύ από τον Ανϊδοχο ςτουσ διαφόρουσ 

αγωγούσ ό ϊλλα τεχνικϊ ϋργα, εύτε κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών κοντϊ ςτουσ 

αγωγούσ ό ςτα τεχνικϊ ϋργα, εύτε αφού τελειώςουν και που θα οφεύλεται ςτην κακό 

εκτϋλεςη των εργαςιών εκςκαφόσ, υποςτόριξησ, ςυμπύκνωςησ, κ.λ.π. θα βαρύνει, 

αποκλειςτικϊ, τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει ολόκληρη τη δαπϊνη 

επανόρθωςησ τησ ζημιϊσ. 

Ωρθρο 26. Αςφαλύςεισ και ευθύνεσ για τα ατυχόματα και ζημιϋσ 

Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει και φϋρει την υποχρϋωςη να τηρεύ και να εφαρμόζει την Ελληνικό 

Νομοθεςύα περύ Κοινωνικών Αςφαλύςεων. Ο Εργοδότησ δικαιούται να ελϋγχει οποτεδόποτε αυτό 
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την υποχρϋωςη και να ζητεύ βεβαύωςη εκπλόρωςησ των υποχρεώςεων του Αναδόχου προσ το ΙΚΑ 

και προσ τα λοιπϊ αςφαλιςτικϊ ταμεύα, χωρύσ αυτό να τον απαλλϊςςει από κϊθε ευθύνη. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντϊςςει μιςθοδοτικϋσ καταςτϊςεισ του απαςχολούμενου από αυτόν 

προςωπικού, αντύγραφο δε κϊθε μιασ από αυτϋσ να υποβϊλει, μϋςα ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από 

τη λόξη ημερολογιακόσ εβδομϊδασ, την οπούα αυτό αφορϊ ςτην αρμόδια Τπηρεςύα του ΙΚΑ. 

Αντύγραφο κϊθε μιςθοδοτικόσ κατϊςταςησ πρϋπει να παραμεύνει ανηρτημϋνο ςτον τόπο εργαςύασ, 

ςτη διϊθεςη του προςωπικού για μύα τουλϊχιςτον εβδομϊδα. 

Ιδιαιτϋρωσ εφιςτϊται η προςοχό του Αναδόχου για την ωσ ϊνω υποχρϋωςό του για εμπρόθεςμη και 

ανελλιπό υποβολό ςτο ΙΚΑ των μιςθοδοτικών καταςτϊςεων και για τισ ςυνϋπειεσ τησ παρϊληψόσ 

του αυτόσ. Εξϊλλου, ρητϊ καθορύζεται ότι όλεσ οι υποχρεώςεισ και οικονομικϋσ επιβαρύνςεισ, που 

προκύπτουν από τον υφιςτϊμενο κανονιςμό και τρόπο αςφϊλιςησ ςτο ΙΚΑ των απαςχολούμενων 

ςε οικοδομικϋσ τεχνικϋσ εν γϋνει εργαςύεσ προςώπων, βαρύνουν, αποκλειςτικϊ και μόνο, τον 

Ανϊδοχο του ϋργου. 

Σον Ανϊδοχο βαρύνουν τα καταβαλλόμενα ςτο προςωπικό των ϋργων, μετϊ από απόφαςη τησ 

Κυβϋρνηςησ, δώρα εορτών Φριςτουγϋννων, Πϊςχα, επύδομα αδεύασ, κ.λ.π. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με την εγκατϊςταςό του ςτο ϋργο, να το αςφαλύςει για το ςύνολο τησ 

αξύασ του και κατϊ παντόσ κινδύνου, καθώσ και τα πϊςησ φύςεωσ υλικϊ για το χρονικό διϊςτημα 

από την παραλαβό μϋχρι την ενςωμϊτωςό τουσ ςτο ϋργο. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με την εγκατϊςταςό του ςτο ϋργο, να το αςφαλύςει ϋναντι παντόσ 

κινδύνου ζημύασ και ατυχημϊτων, που θα προκληθούν ςτο προςωπικό του, ςτο προςωπικό του 

Κυρύου του Έργου  και ςε τρύτουσ για ςωματικϋσ και υλικϋσ βλϊβεσ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καλύψει, με πλόρη αςφϊλεια, ςε αναγνωριςμϋνη αςφαλιςτικό εταιρεύα, 

όλα τα μηχανόματϊ του. Διευκρινύζεται ότι ςε ουδεμύα περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ ό ατυχόματοσ, ο 

Ανϊδοχοσ δικαιούται να διεκδικόςει από τον Κύριο του ϋργου αποζημύωςη για τυχόν ζημύα ό 

απώλεια μηχανόματοσ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει για το ςύνολο τησ αξύασ τουσ και κατϊ παντόσ κινδύνου 

(κοπό, φθορϊ, πυρκαγιϊ, κ.λ.π.) για το χρονικό διϊςτημα από την παραλαβό μϋχρι την ενςωμϊτωςό 

τουσ ςτο ϋργο, τα υλικϊ που ϋχουν παραληφθεύ από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα επιτόπου του 

ϋργου. ημειώνεται ότι η παραλαβό των υλικών, που θα ενςωματωθούν ςτο ϋργο, θα γύνεται μϋςα 

ςτα όρια του Ελληνικού Κρϊτουσ. 
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Όταν η παραλαβό των υλικών από την Τπηρεςύα γύνεται ςτισ αποθόκεσ του Αναδόχου ό ςε ϊλλουσ 

χώρουσ, μακριϊ από το Εργοτϊξιο, η αςφϊλιςη των υλικών θα καλύπτει και τη μεταφορϊ. Επειδό 

κανϋνα υλικό δε θα παραλαμβϊνεται εκτόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ, η αςφϊλιςη για τη μεταφορϊ 

τουσ αποτελεύ θϋμα αποκλειςτικϊ του Αναδόχου. Όλα τα πιςτοποιητικϊ αςφϊλιςησ υποβϊλλονται 

ϋγκαιρα από τον Ανϊδοχοσ ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

ε περύπτωςη κατϊ την οπούα εγερθεύ αγωγό από οποιονδόποτε τρύτο κατϊ του Κυρύου του ϋργου, 

που απαιτεύ αποζημύωςη κει ϋχει ςχϋςη ϊμεςη ό ϋμμεςη με το εκτελούμενο από τον Ανϊδοχο ϋργο, ο 

Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, μόλισ κληθεύ από τον Εργοδότη, να προςϋλθει και να αναλϊβει το 

δικαςτικό αγώνα, ςυμμετϋχοντασ ςτη δύκη, υποςτηρύζοντασ, ςε κϊθε περύπτωςη, αυτό και, επύςησ, 

εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλλει προσ τον Κύριο του ϋργου ότι αυτόσ υποχρεωθεύ να πληρώςει 

προσ τον ενϊγοντα τρύτο για κεφϊλαιο, τόκουσ και ϋξοδα. 

Επιπλϋον, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, ςε ύδια όπωσ παραπϊνω περύπτωςη, εκδιδόμενησ προςωρινϊ 

εκτελεςτόσ απόφαςησ, να καταβϊλλει αμϋςωσ ςτον Εργοδότη το ποςόν, που θα ζητηθεύ, εύτε για 

πληρωμό και εξόφληςη τησ προςωρινϊ εκτελεςτόσ απόφαςησ, εύτε για καταβολό εγγύηςησ για την 

αποφυγό τησ εκτϋλεςησ αυτόσ. 

ε όλεσ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ, η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ του ϋργου καλύπτει και τισ 

παραπϊνω ευθύνεσ του Αναδόχου και να ςυνεχύζεται τυχόν ςυναφόσ δύκη, πϋραν τησ προςωρινόσ 

παραλαβόσ, αυτό παρακρατεύται, μϋχρι τησ τελεςύδικησ και αμετϊκλητησ περϊτωςησ του 

δικαςτικού αγώνα και εξόφληςησ. 

Αν, δε, ο Εργοδότησ κρύνει, κατϊ την απόλυτη κρύςη του και υποχρεωτικό για τον Ανϊδοχο 

εξουςιαςτικό κρύςη του, ανεπαρκό την εγγύηςη για την κϊλυψη των παραπϊνω ευθυνών του 

Αναδόχου υποχρεούται αυτόσ προςκαλούμενοσ να προςκομύςει επιπρόςθετη επιςτολό Σρϊπεζασ, 

που να καλύπτει επαρκώσ τισ ευθύνεσ αυτϋσ. Απαγορεύεται ςτον Ανϊδοχο η εφαρμογό τησ 

αυταςφϊλιςησ. 

Ωρθρο 27. Μϋτρα αςφαλεύασ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελεύ τα ϋργα με αςφαλό τρόπο και ςύμφωνα με τουσ Νόμουσ, 

Διατϊγματα, Αςτυνομικϋσ και λοιπϋσ διατϊξεισ και ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Επιβλϋπουςασ 

Τπηρεςύασ, που αφορούν ςτην υγιεινό και ςτην αςφϊλεια των εργαζομϋνων. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να μεριμνόςει για τον εφοδιαςμό των θϋςεων εργαςύασ με πόςιμο νερό και 

εγκαταςτϊςεισ υγιεινόσ και καθαριότητασ, να εξαςφαλύςει μϋςα παροχόσ πρώτων βοηθειών, να 

καταςκευϊςει και να τοποθετόςει κατϊλληλεσ πινακύδεσ ό φωτεινϊ ςόματα επιςόμανςησ και 

απαγόρευςησ επικύνδυνων θϋςεων, καθώσ και προειδοποιητικϋσ και ςυμβουλευτικϋσ πινακύδεσ, 

τόςο για τουσ εργαζόμενουσ, όςο και για τουσ κινούμενουσ ςτο εργοτϊξιο. 
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Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να χορηγεύ ςτο εργατικό προςωπικό τα απαιτούμενα ατομικϊ και ομαδικϊ 

εφόδια προςταςύασ και εργαλεύα για αςφαλό εργαςύα, που ενδεικτικϊ αναφϋρονται: κρϊνη, γυαλικϊ 

προςταςύασ, ζώνεσ αςφαλεύασ, ποδιϋσ, γϊντια, μϊςκεσ ηλεκτροςυγκολλητών, υλικϊ προςταςύασ από 

το θόρυβο, κ.λ.π. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ νυχτερινόσ εργαςύασ, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να μεριμνόςει για 

τον απαιτούμενο φωτιςμό για την αςφϊλεια του προςωπικού και κϊθε τρύτου. 

Για την προςταςύα και αντιμετώπιςη πυρκαγιών ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Εργοταξύου, ο Ανϊδοχοσ 

υποχρεώνεται να φροντύζει: 

 για την εγκατϊςταςη κατϊλληλου εξοπλιςμού πυρόςβεςησ 

 για τον περιοδικό ϋλεγχο και καθαριςμό του χώρου από επικύνδυνα για ανϊφλεξη υλικϊ και 

την κατϊλληλη διϊθεςό τουσ 

 να μην πραγματοποιεύ εργαςύεσ ςυγκόλληςησ ό και ϊλλων ανοιχτόσ πυρϊσ κοντϊ ςε χώρουσ 

αποθόκευςησ καυςύμων ό ϊλλων εύφλεκτων υλικών του εργοταξύου και των γειτονικών 

ιδιοκτηςιών, που ανόκουν ςε ϊλλουσ. 

Ρητϊ καθορύζεται ότι, ανεξϊρτητα από όλα τα παραπϊνω, ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει ο μόνοσ υπεύθυνοσ 

για την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ςτα ϋργα και εύναι δικό του ευθύνη η λόψη των ενδεδειγμϋνων 

και ςωςτών μϋτρων αςφαλεύασ και η τόρηςη των ςχετικών κανονιςμών. Για θϋματα πρόληψησ 

ατυχημϊτων ιςχύουν γενικϊ όςα ορύζονται ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα και μόνο ςε ειδικϋσ 

περιπτώςεισ, που δεν προβλϋπονται από αυτό, θα εφαρμόζονται οι διεθνεύσ κανονιςμού πρόληψησ 

ατυχημϊτων. 

Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ακολουθεύ όλεσ τισ υποδεύξεισ των εντεταλμϋνων 

οργϊνων του Κρϊτουσ (Πυροςβεςτικό Τπηρεςύα, Επιθεώρηςη Εργαςύασ, Επιθεώρηςη Μεταλλεύων, 

κ.λ.π.). Επιςημαύνεται ρητϊ ότι η δαπϊνη για όλεσ τισ παραπϊνω εργαςύεσ περιλαμβϊνεται ςτα 

γενικϊ ϋξοδα του Αναδόχου και, κατϊ ςυνϋπεια, βαρύνουν αυτόν. 

Ωρθρο 28. Διευκόλυνςη τησ κυκλοφορύασ – Πινακύδεσ 

Για κϊθε διακοπό τησ κυκλοφορύασ, ςτο διϊςτημα που θα γύνονται τα ϋργα, θα πρϋπει, απαραύτητα, 

ο Ανϊδοχοσ να ςυνεννοεύται, νωρύτερα, με την Τπηρεςύα και με το αρμόδιο Σμόμα τησ Σροχαύασ 

Κύνηςησ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τοποθετόςει, με δικϋσ του δαπϊνεσ, πινακύδεσ για την 

καθοδόγηςη τησ κυκλοφορύασ οχημϊτων, νυχτερινϊ ςόματα, κ.λ.π. Να περιφρϊξει κϊθε επικύνδυνη 

θϋςη για την κυκλοφορύα πεζών και οχημϊτων, επιςημαύνοντϊσ την, με τισ απαραύτητεσ πινακύδεσ, 

νυκτερινϊ ςόματα, κ.λ.π. 

Σϋλοσ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εξαςφαλύζει αςφαλεύσ διαβϊςεισ για οχόματα και πεζούσ ςε επύκαιρα 

ςημεύα, από χαλύβδινα ελϊςματα και τα αντύςτοιχα πλαύςια, ςύμφωνα με τα ϊρθρα του Σιμολογύου 

και τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 
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Ωρθρο 29. όμανςη κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ των εργαςιών 

την περιοχό του εργοταξύου και ςτισ θϋςεισ, που εκτελούνται εργαςύεσ, ο Ανϊδοχοσ ϋχει την 

υποχρϋωςη να τοποθετόςει και να ςυντηρεύ τα απαιτούμενα, ανϊλογα με τη φύςη των ϋργων, 

ςόματα και πινακύδεσ αςφαλεύασ. 

τισ επικύνδυνεσ για την κυκλοφορύα θϋςεισ θα τοποθετούνται υποχρεωτικϊ αυτόματα 

ςπινθηρύζονται ςόματα (FLASH LIGHTS), με ϋντονο πορτοκαλύ φωσ. 

Επύςησ, όπου υπϊρχει ανϊγκη, θα χρηςιμοποιούνται και τροχονόμοι υπϊλληλοι του Αναδόχου, για 

την αςφαλό καθοδόγηςη πεζών και τροχοφόρων, για την απρόςκοπτη και αςφαλό κυκλοφορύα 

ςτουσ δρόμουσ, ςτισ οδούσ προςπϋλαςησ και ςτισ παρακαμπτόριεσ και γενικϊ ςε όλα τα εργοτϊξια 

του ϋργου κατϊ την ημϋρα και τη νύχτα. Σα μϋτρα αυτϊ θα λαμβϊνονται με ευθύνη και δαπϊνεσ του 

Αναδόχου. 

Ωρθρο 30. Σόρηςη Αςτυνομικών διατϊξεων και ευθύνεσ Αναδόχου 

Ο Ανϊδοχοσ, κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, υποχρεούται να τηρεύ τουσ κεύμενουσ νόμουσ, τισ 

διατϊξεισ των δυνϊμει αυτών εκδιδόμενων διαταγμϊτων και γενικϊ τισ αςτυνομικϋσ και ϊλλεσ 

διοικητικϋσ διατϊξεισ, ευθυνόμενοσ για κϊθε παρϊβαςό τουσ. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ανακοινώνει γραπτϊ αμϋςωσ ςτον Εργοδότη και την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα 

τισ τυχόν κοινοποιούμενεσ, ςε αυτόν, διατϊξεισ και εντολϋσ των αρχών κατϊ το διϊςτημα τησ 

εκτϋλεςησ του ϋργου. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με δικϊ του μϋςα και με δικϋσ του αποκλειςτικϊ δαπϊνεσ, να λϊβει κϊθε 

μϋτρο, ώςτε, κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών, να μη γύνει ουδεμύα βλϊβη ςε γειτονικϊ κτύρια, 

οχετούσ, ςωληνώςεισ και δύκτυα οιωνδόποτε τρύτων, αναλαμβϊνοντασ και φϋροντασ απϋναντι ςτον 

Εργοδότη την ευθύνη κϊθε τϋτοιασ ζημιϊσ από την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Οι κατϊ τισ ωσ ϊνω παραγρϊφουσ ευθύνεσ του Αναδόχου, που υφύςτανται καθ’ όλο το χρόνο των 

εργαςιών και τησ εγγυοδοςύασ, εξακολουθούν να υφύςτανται και μετϊ από την παρϋλευςη του 

χρόνου αυτού, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα. 

ε περύπτωςη, κατϊ την οπούα, ςτη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου, δύνονται οδηγύεσ ό εντολϋσ 

από τον επιβλϋποντα μηχανικό ςτον Ανϊδοχο, που υποχρεούται, κατϊ την παρούςα ςύμβαςη, να 

ςυμμορφώνεται με τισ γραπτϋσ οδηγύεσ ό εντολϋσ του επιβλϋποντα, ο Ανϊδοχοσ ϋχει το δικαύωμα να 

κρύνει, αν, από την εκτϋλεςη των εντολών ό οδηγιών, πρόκειται να προκύψει ςτο ϋργο ζημύα ό 

βλϊβη. την περύπτωςη αυτό δικαιούται, με ϋγγραφό του, που παραδύδεται επύ αποδεύξει ςτην 

Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ό με δικαςτικό επιμελητό, να διατυπώςει τισ παρατηρόςεισ του. 
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Μόνο ςτην περύπτωςη που ςυμμορφώθηκε ο Ανϊδοχοσ με τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ τησ Επιβλϋπουςασ 

Τπηρεςύασ, αφού κοινοποιόςει ςε αυτό γραπτϊ τισ παρατηρόςεισ του, η δε ζημύα προόλθε πρϊγματι 

από τη ςυμμόρφωςη με αυτϋσ τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ του Επιβλϋποντα, μπορεύ ο Ανϊδοχοσ να 

θεωρόςει υπεύθυνο τον Εργοδότη. ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη, την ευθύνη φϋρει ο Ανϊδοχοσ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να κϊνει εγκαύρωσ όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ, που τυχόν 

απαιτούνται, προσ ΔΕΗ, ΟΣΕ, κ.λ.π. αρχϋσ, για οποιοδόποτε θϋμα ςχετύζεται με το εκτελούμενο ϋργο, 

αφού προηγουμϋνωσ ϋχει την ϋγκριςη τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. 

ε περύπτωςη, που κϊποια υλικϊ, μηχανόματα ό τρόποι εργαςύασ, από τα απαιτούμενα ςτο ϋργο, 

καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, τα ϋξοδα απόκτηςησ του δικαιώματοσ για τη χρόςη του 

διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ, βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 

Ωρθρο 31. Ποιότητα καταςκευών – Κακοτεχνύεσ – Παρϊλειψη υντόρηςησ 

Ο Ανϊδοχοσ εγγυϊται την καλό εκτϋλεςη του ϋργου, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και τουσ 

κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. Ειδικότερα, εγγυϊται ότι τα ϋργα θα ϋχουν τισ καθοριζόμενεσ 

ςτουσ τεχνικούσ όρουσ και τα ςχϋδια ιδιότητεσ και ότι θα εύναι ϊρτια και από ϊποψη εκτϋλεςησ, 

ώςτε να μην παρουςιϊζουν ελαττώματα, που οφεύλονται ςε κακό υπολογιςμό, εκτϋλεςη ό ποιότητα 

υλικών. 

Εϊν ο επιβλϋπων διαπιςτώςει, από τισ εργαςτηριακϋσ ό εργοταξιακϋσ δοκιμϋσ και ελϋγχουσ, 

αποκλύςεισ από τα οριζόμενα κριτόρια ποιότητασ ςτισ Σ.Π. υλικών ό και τελειωμϋνου ϋργου, 

κοινοποιεύ αμϋςωσ ςτον Ανϊδοχο τισ παρατηρόςεισ του, οδηγύεσ και εντολϋσ για την ϊμεςη 

απομϊκρυνςη των ακατϊλληλων υλικών, βελτύωςη των μεθόδων και τησ ποιότητασ καταςκευόσ τησ 

υπόψη εργαςύασ, ώςτε να καλυφθούν οι απαιτόςεισ των Σ.Π. και οι παραδεγμϋνοι κανόνεσ τησ καλόσ 

εκτϋλεςησ. 

Όταν η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα κρύνει αιτιολογημϋνα ότι υπϊρχουν μϋρη πλημμελώσ 

καταςκευαςμϋνα, δικαιούται να ςυντϊξει πρωτόκολλο για το εύδοσ και την ϋκταςη τησ κακοτεχνύασ 

και να το κοινοποιόςει ςτον Ανϊδοχο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 157 του Ν.4412/2016. ε αυτό 

καλεύται ο Ανϊδοχοσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, να προβεύ ςτην κατεδϊφιςη των κρινόμενων 

κακότεχνων μερών, καθώσ και εκεύνων, που επιβϊλλεται η καθαύρεςη, για την κατεδϊφιςη των 

πρώτων και την καταςκευό τουσ, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ, τουσ ςυμβατικούσ όρουσ 

και υποχρεώςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυμπληρωματικϋσ οδηγύεσ του Επιβλϋποντα. 

την περύπτωςη μη ουςιώδουσ ελαττώματοσ ςτο Πρωτόκολλο κακοτεχνύασ, καθορύζεται το 

ποςοςτό μεύωςησ τησ αμοιβόσ του Αναδόχου, ςύμφωνα με τα ϊρθρο 157 και 159 του Ν.4412/2016. 

Οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ βαρύνουν τον Ανϊδοχο, ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα αποδειχθεύ η 

κακοτεχνύα. Εϊν πρόκειται για αφανεύσ εργαςύεσ του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην 

αποκατϊςταςη τησ κακοτεχνύασ, παρουςύα του Επιβλϋποντοσ. 
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Ο Ανϊδοχοσ, ςτην περύπτωςη, που θα διαφωνόςει, ολικϊ ό μερικϊ, με τισ εντολϋσ τησ Επύβλεψησ ό το 

Πρωτόκολλο κακοτεχνύασ, υποχρεούται να υποβϊλλει τισ αντιρρόςεισ του, μϋςα ςε ανατρεπτικό 

προθεςμύα πϋντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λόψη τησ εντολόσ ό υπογραφό με επιφύλαξη 

του παραπϊνω Πρωτοκόλλου. Ο Ανϊδοχοσ υποβϊλλει, ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, γραπτϊ τισ 

αντιρρόςεισ του, καθορύζοντασ και τουσ λόγουσ αυτών. 

Εϊν πρόκειται για εμφανό μϋρη του ϋργου ό για γενόμενα εμφανό, κατόπιν κατεδϊφιςησ, ο δε 

Ανϊδοχοσ αμφιςβητεύ την κακοτεχνύα, υποχρεούται όπωσ μϋςα ςε πϋντε (5) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ 

από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςόσ του ςτην πρώτη περύπτωςη ό από την παρουςύα του 

Επιβλϋποντοσ ςτη δεύτερη, να υποβϊλλει γραπτϊ τισ αντιρρόςεισ του. 

την περύπτωςη, που η διαφωνύα ελαττωματικϊ υλικϊ, αυτό λύεται αμετϊκλητα με εργαςτηριακό 

δοκιμό, που εκτελεύται από εργαςτόρια απόλυτησ εκλογόσ τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ και του 

Κυρύου του ϋργου. Οι δαπϊνεσ των εργαςτηριακών δοκιμών θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο, εϊν οι 

δοκιμϋσ αποδεύξουν ότι ο Ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ όντωσ ελαττωματικϊ υλικϊ και τον Εργοδότη, εϊν 

τα υλικϊ πληρούν τισ απαιτόςεισ των Σ.Π. (ϊρθρο 159 του Ν.4412/2016). 

την περύπτωςη, που η διαφωνύα αφορϊ ςε οποιοδόποτε ϊλλο θϋμα, εκτόσ από ελαττωματικϊ υλικϊ 

και δεν εύναι δυνατό η διευθϋτηςη αυτόσ με τη ςυμφωνύα των ενδιαφερομϋνων μερών, η επύλυςό 

τουσ θα γύνεται κατϊ τη διαδικαςύα περύ επιλύςεωσ διαφωνιών. Μϋχρι να επιλυθεύ η διαφωνύα του, ο 

Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με δικϋσ του δαπϊνεσ, να ςυμμορφώνεται με τισ εντολϋσ του Πρωτοκόλλου 

κακοτεχνύασ και τισ εντολϋσ τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. 

ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ δε ςυμμορφώνεται με την υποχρϋωςό του αυτό, μϋςα ςτην ταχθεύςα 

γι’ αυτό προθεςμύα, ο Εργοδότησ ϋχει το δικαύωμα να το υποκαθιςτϊ, γενικϊ ό εν μϋρει, και να 

παύρνει αυτόσ με δαπϊνεσ και ευθύνη του Αναδόχου, οποιαδόποτε μϋτρα κρύνει αυτόσ αναγκαύα για 

τη ςυνϋχιςη και αποπερϊτωςη του ϋργου. 

Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε καθυςτϋρηςη από την εφαρμογό του παρόντοσ ϊρθρου, 

ςτην πρόοδο ό αποπερϊτωςη του ϋργου, εξαιρούνται δε οι περιπτώςεισ, κατϊ τισ οπούεσ το 

αποτϋλεςμα των εργαςτηριακών δοκιμών ό η λύςη τησ διαφωνύασ αποβεύ υπϋρ αυτού. ε 

περύπτωςη, κατϊ την οπούα δεν αποδειχθεύ η κακοτεχνύα, ο Ανϊδοχοσ αποζημιώνεται για τισ 

δαπϊνεσ κατεδϊφιςησ και ανακαταςκευόσ των ϋργων, με βϊςη τισ ςυμβατικϋσ τιμϋσ. Εϊν, κατϊ την 

οριςτικό παραλαβό των ϋργων αποκαλυφθεύ η κακοτεχνύα, η παραλαβό αναβϊλλεται και 

εφαρμόζονται οι ανωτϋρω διατϊξεισ περύ κακοτεχνύασ. Για τη ςτερεότητα του ϋργου και την ευθύνη 

του Αναδόχου γι’ αυτό, μετϊ την οριςτικό παραλαβό, ιςχύουν οι διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα. 

Ωρθρο 32. Βλϊβεσ ςτα ϋργα – Αναγνώριςη Αποζημιώςεων 

Ο Ανϊδοχοσ δε δικαιούται, γενικϊ, καμύα αποζημύωςη για οποιαδόποτε βλϊβη επϋρχεται ςτα ϋργα ό 

ςτα υλικϊ. Η ανωτϋρω υποχρϋωςη αναλαμβϊνεται από τον Ανϊδοχο και ςε αυτϋσ ακόμη τισ 
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περιπτώςεισ, κατϊ τισ οπούεσ οι φθορϋσ ό ζημύεσ προξενόθηκαν με ευθύνη του προςωπικού του, εύτε 

αυτού ενόργηςαν δόλια ό κακόβουλα, εύτε από αμϋλεια, υποχρεώνεται δε να λαμβϊνει όλα τα 

κατϊλληλα μϋτρα με δικό του ευθύνη για την αποφυγό τϋτοιων ζημιών. 

Ο Ανϊδοχοσ δικαιούται αποζημύωςησ ςτισ περιπτώςεισ υπαιτιότητασ του Εργοδότη ό ανωτϋρασ 

βύασ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 157 του Ν.4412/2016. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να αποκαταςτόςει τισ βλϊβεσ, που τον βαρύνουν, με δικϋσ του 

δαπϊνεσ. 

Για να αναγνωριςτεύ η αποζημύωςη των βλαβών, που προξενόθηκαν από ανώτερη βύα, ο Ανϊδοχοσ 

πρϋπει, εντόσ δϋκα (10) ημερών από την εκτϋλεςη τησ βλϊβησ, να υποβϊλλει γραπτό δόλωςη ςτην 

Τπηρεςύα. Σα διϋποντα την αναγνώριςη αυτόσ τησ αποζημύωςησ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται 

ςτο ϊρθρο 157 του Ν.4412/2016. 

Ωρθρο 33. Υύλαξη ϋργων – Αςφϊλεια Τλικών – Προςταςύα Βλϊςτηςησ – Οδού – 
Αρχαιότητεσ 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει τα ενδεικνυόμενα μϋτρα, ώςτε από την εργαςύα του να μην 

προκληθεύ ουδεμύα φθορϊ ό ζημύα ςτο Έργο, ςτισ γειτονικϋσ ιδιοκτηςύεσ ό τρύτουσ και γενικϊ ςτην 

περιοχό των ϋργων, ευθυνόμενοσ αςτικϊ και ποινικϊ για κϊθε θετικό ό αποθετικό ζημύα, την οπούα 

θα προξενόςει κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών. Για την αςφϊλεια του Έργου και των υλικών ςτο 

εργοτϊξιο, ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται, με δικϋσ του δαπϊνεσ, να φυλϊει μϋρα και νύχτα, καθόλο το 

διϊςτημα τησ εγκατϊςταςόσ του, μϋχρι την ημϋρα παρϊδοςησ του Έργου. Ο Εργοδότησ δεν ϋχει 

ουδεμύα ευθύνη για τυχόν απώλεια υλικών ό ζημύα του Έργου. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει τα ενδεικνυόμενα μϋτρα για την προςταςύα όλων των υπαρχόντων 

κοινωφελών και κϊθε φύςησ ϋργων, ώςτε να μην προκληθούν, από αμϋλεια ό παρϊλειψη του 

Αναδόχου, ςτα ωσ ϊνω ϋργα, πρϋπει να επιςκευϊζονται ό να επανορθώνονται ταχϋωσ από αυτόν, 

αλλιώσ η επανόρθωςη δύναται να γύνει με ευθύνη του Εργοδότη, ςε βϊροσ του Αναδόχου. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να προφυλλϊςςει και να προςτατεύει κατϊ το δυνατόν την υπϊρχουςα 

βλϊςτηςη, θϊμνουσ και φυτεύεσ, που υπϊρχουν μϋςα ςτην περιοχό προςωρινών καταλόψεων. Ο 

Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε ζημύα αυθαύρετησ κοπόσ ό βλϊβησ δϋνδρων ό θϊμνων, 

περιλαμβανομϋνησ και τησ τυχόν προκαλούμενησ από κακό χειριςμό των μηχανημϊτων, καθώσ και 

την απόθεςη υλικών και καταπϊτηςησ φυτευμϋνων περιοχών από μηχανικϊ μϋςα, εκτόσ από τισ 

εγκεκριμϋνεσ από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ζώνεσ κατϊληψησ. 

Ο Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει μόνο τισ υπϊρχουςεσ οδούσ ό θα χρηςιμοποιόςει, κατόπιν ϋγκριςησ 

τησ Επύβλεψησ, προςωρινϋσ οδούσ ό θα καταςκευϊςει, με δικϋσ του δαπϊνεσ, οδούσ προςπϋλαςησ, 
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εφόςον θα επιτρϋψει αυτό η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. Κατϊ τη διϊρκεια χρόςησ των προςωρινών 

δρόμων, ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για τη ςυντόρηςό τουσ. 

την περύπτωςη, που, κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποκαλυφθούν αρχαιότητεσ 

ςτον τόπο των ϋργων, υποχρεούται ο Ανϊδοχοσ να ενημερώςει αμϋςωσ τον Εργοδότη και την 

Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, για να προχωρόςουν ςτη ςυνϋχεια ςτισ προβλεπόμενεσ, από το Νόμο, 

διατυπώςεισ. 

Ωρθρο 34. Φρηματοδότηςη του ϋργου - Υορολογικϋσ και λοιπϋσ επιβαρύνςεισ 

34.1 Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ από το πρόγραμμα ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι και από ιδύουσ πόρουσ.  

34.2 Οι πιςτοποιόςεισ θα υπόκεινται ςτισ αντύςτοιχεσ ιςχύουςεσ κρατόςεισ και απαλλαγϋσ, καθώσ 

και την καταβολό φόρου ειςοδόματοσ, κ.λ.π. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην, προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό, καταβολό των 

καθοριζομϋνων (με τισ εκϊςτοτε από το Τπουργεύο Εργαςύασ εκδιδόμενεσ αποφϊςεισ), 

δώρων λόγω εορτών Πϊςχα και Φριςτουγϋννων, καθώσ και αποζημιώςεων ημερών 

υποχρεωτικόσ αργύασ, ςτη χορόγηςη αδεύασ με αποδοχϋσ και αποζημιώςεισ, λόγω απόλυςησ, 

καθώσ και ςτην καταβολό των νόμιμων ειςφορών του υπϋρ των αςφαλιςτικών και 

επικουρικών Οργανιςμών ό Σαμεύων, όπωσ το Ι.Κ.Α., κ.λ.π., ακόμη και αν το ϋργο εκτελεύται 

εκτόσ αςφαλιςτικόσ περιοχόσ Ι.Κ.Α. 

Η καταβολό των προβλεπόμενων κρατόςεων θα αποδεικνύεται με την προςκόμιςη 

κανονικόσ απόδειξησ πριν από την πληρωμό κϊθε λογαριαςμού. 

34.3 Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα τϋλη διοδύων των πϊςησ φύςεωσ μεταφορικών 

μϋςων. 

34.4 Ο φόροσ προςτιθϋμενησ αξύασ (Υ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του ϋργου. 

Ωρθρο 35. Ειδικϋσ δαπϊνεσ που βαρύνουν τον Ανϊδοχο 

τα Γενικϊ Έξοδα του Αναδόχου, τα οπούα δεν ϋχουν περιληφθεύ ςτισ Σιμϋσ Μονϊδοσ του 

Σιμολογύου, ςυμπεριλαμβϊνονται, όχι όμωσ περιοριςτικϊ, και οι κατωτϋρω ειδικϋσ δαπϊνεσ, που τον 

βαρύνουν αποκλειςτικϊ: 

35.1 υμφωνητικού 

35.2 Αποζημύωςησ ιδιοκτητών, εκμιςθωτών ό μιςθωτών: 
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 των περιοχών λόψησ δανεύων, γενικϊ χωματιςμών, απόθεςησ τυχόν προώόντων εκςκαφών ό 

αποθόκευςησ υλικών γενικϊ 

 των θϋςεων εγκατϊςταςησ μηχανημϊτων και εργοταξύου γενικϊ 

 των προςπελϊςεων προσ το εργοτϊξιο και τισ θϋςεισ λόψησ και αποθόκευςησ των υλικών. 

 των οποιωνδόποτε πηγών λόψησ υλικών (λατομεύα, ορυχεύα, χεύμαρροι, ποτϊμια, κ.λ.π.), που 

θα χρηςιμοποιηθούν με ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ, καθώσ και των οδών προςπϋλαςησ προσ 

αυτϋσ που ανόκουν, εύτε ςε οποιοδόποτε Υυςικό Πρόςωπο, εύτε ςε Νομικό Πρόςωπο 

Ιδιωτικού ό Δημοςύου Δικαύου, κ.λ.π. Οι δαπϊνεσ αυτϋσ βαρύνουν τον Ανϊδοχο και το 

Δημόςιο δεν αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη διενϋργειασ και διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ τησ 

απαλλοτρύωςησ των θϋςεων αυτών. 

 Ο κύριοσ του ϋργου, επύςησ, δεν αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη πρόςθετησ αποζημύωςησ του 

Αναδόχου για τυχόν δυςχϋρειεσ, που μπορεύ να παρουςιαςθούν ςτην εξεύρεςη και 

εκμετϊλλευςη των λατομεύων, ορυχεύων και λοιπών πηγών ό για την ανϊγκη δημιουργύασ 

εγκατϊςταςησ, λόψησ, θραύςησ, κ.λ.π. και χώρων αποθόκευςησ υλικών μακριϊ από τισ πηγϋσ 

λόψησ, εύτε από τυχόν δυςχϋρειεσ μεταφορών από οποιαδόποτε αύτια. 

35.3 Αποζημύωςησ, γενικϊ, για κϊθε ζημύα ό ατύχημα που τυχόν θα ςυμβεύ ςε κϊθε περύπτωςη 

κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου και την παραγωγό ό μεταφορϊ υλικών. Η Τπηρεςύα δεν 

αναλαμβϊνει καμύα ευθύνη ό υποχρϋωςη να καταβϊλει δαπϊνεσ ό αποζημιώςεισ για τισ 

παραπϊνω αιτύεσ. 

35.4 Οι πρόςθετεσ δαπϊνεσ και επιβαρύνςεισ, οι οπούεσ τυχόν θα προκύψουν κατϊ το ςτϊδιο 

εκτϋλεςησ των εργαςιών από την ανϊγκη εκμετϊλλευςησ πηγών λόψησ υλικών, ςυγχρόνωσ 

και από ϊλλη προγενϋςτερη ό μεταγενϋςτερη εργολαβύα και τη δημιουργύα και αποκϊλυψη 

γι’ αυτό νϋων πηγών υλικών, μαζύ με τισ ςχετικϋσ επιβαρύνςεισ για να τελειώςει εμπρόθεςμα 

η εκτϋλεςη του ϋργου. 

35.5 Οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ, που απαιτούνται για την ϋκδοςη αδειών από διϊφορεσ Δημόςιεσ 

ό Δημοτικϋσ Τπηρεςύεσ. 

35.6 Οι δαπϊνεσ για τουσ πϊςησ φύςεωσ ελϋγχουσ και δοκιμϋσ. 

35.7 Οι δαπϊνεσ, που αναφϋρονται ςτα λοιπϊ ϊρθρα τησ παρούςασ, ςτουσ Γενικούσ Όρουσ του 

Σιμολογύου, ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, καθώσ και ςτο Π.Δ. 609/85 (αρθ. 24, 34, 46, κ.λ.π.) 

35.8 Οι δαπϊνεσ για τισ πϊςησ φύςεωσ εργαςύεσ, ςχϋδια, μελϋτεσ κλπ εφαρμογόσ των ϊρθρων 15, 

16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 και 33 τησ παρούςησ ΕΤ βαρύνουν τον 

Ανϊδοχο. 
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οικιςμών Δ. Αρταύων (Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια 

Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 
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35.9 Οι δαπϊνεσ για την καταςκευό υδατοςτεγούσ ό προφυλαγμϋνου από τισ ςυνθόκεσ οικύςκου 

για τηνεξαςφϊλιςη ϊνετησ εργαςύασ του προςωπικού και ο οπούοσ θα φϋρει τον απαραύτητο 

εξοπλιςμό φωτιςμού, θϋρμανςησ και αεριςμού και τηλεφωνικόσ ςύνδεςησ. Ικανοποιητικό 

τμόμα του θα διατεθεύ ςτην Τπηρεςύα Επύβλεψησ. 

35.10 Οι δαπϊνεσ για την ςύνταξη των .Α.Τ. και Υ.Α.Τ. 

35.11 Οι δαπϊνεσ για την ςύνταξη του Π.Π.Ε. 

Ωρθρο 36. Γενικϊ Ϊξοδα και Όφελοσ Εργολϊβου 

τισ τιμϋσ μονϊδοσ του Σιμολογύου δεν ϋχει ςυμπεριληφθεύ το ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, το οπούο 

καταβϊλλεται ιδιαιτϋρωσ επύ τησ ςυνολικόσ αξύασ των εργαςιών που εκτελϋςτηκαν. 

 

 

 
………………………………………… 

(Σόποσ – Ημερομηνύα) 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

 

………………………… 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την σπ' αριθμ' πρωτ.  110/2019   απόυαση τοσ Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Α  

 


		2019-10-09T13:24:02+0300




