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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1
Ανηικείμενο
Απηή ε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο
φξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ αλάδνρν ην έξγν, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε
ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
Άπθπο 2
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
1. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη φξνη:
α. Σεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο.
β. απηήο ηεο Γ..Τ.
γ. ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, φπσο
πξνβιέπνληαη ζηνλ N. 4412/2016.
2. Γηα θάζε δήηεκα, πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηα ζηνηρεία απηήο ηεο εξγνιαβίαο, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο:
α. N. 4412/2016 Φ.Δ.Κ. 147 Σεχρνο Α΄/08-08-2016 ¨Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)¨, φπσο ζα ηζρχεη
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη
β. Σεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ.
Άπθπο 3
ειπά ιζσύορ ηεςσών δημοππαζίαρ και άλλυν ζςμβαηικών ηεςσών
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα άιια ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη κεηαμχ
ηνπο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο εθαξκφδεηαη πάγηα ε παξαθάησ ζεηξά
ηζρχνο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζεηξά ζηε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.
1. Η Γιακήπςξη ηηρ δημοππαζίαρ
2. Η οικονομική πποζθοπά ηος αναδόσος
3. Σν Σιμολόγιο Μελέηηρ
4. Ο Πποϋπολογιζμόρ Μελέηηρ
5. Η Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν (Δ..Τ.)
6. Η Γενική ςγγπαθή Τποσπεώζευν (Γ..Τ.)

7. Η Σεσνική Πεπιγπαθή ηνπ έξγνπ
8. Η Σ..Τ. - Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ, πνπ νξίδνληαη ζηε κειέηε
9. Σν Ππόγπαμμα καηαζκεςήρ ηνπ έξγνπ, φπσο ζα εγθξηζεί ηειηθά απφ ηελ Τπεξεζία
10. Οη Αναλύζειρ Σιμών θαη ηα αληίζηνηρα Πεπιγπαθικά Σιμολόγια, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
πεξίπησζε ζχληαμεο Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ
(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.).
Άπθπο 4
Μελέηη ηυν ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος
1. Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ππνβνιή πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην, φηη
νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθηεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ,
θπξίσο ζε φηη αθνξά:
α. Σα θάζε θχζεσο πεγέο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο πξντφλησλ
εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ.
β. Σε δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά,
λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπειάζεσο.
γ. Σηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο
ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή
παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ.
δ. Σε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ
θαηάιιεισλ θαη εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, ην είδνο θαη ηα
κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά, ππεξεζίεο) πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
ε. Σε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξνκήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ ησλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ, πνπ
ηπρφλ απαηηνχληαη.
ζη. Οπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο
εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
2. Παξάιεηςε ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα επηζθεθηεί ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη θαηαηνπηζηεί ζε
φια ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη απηή ε ζχκβαζε,
κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζαλ δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε παξεξκελεία
ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηή, νχηε ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ
επζχλε γηα πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
3. Δπίζεο, ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ηα
εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, φπσο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο
εξγνιαβίαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε
δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ρσξίο
επηθχιαμε, λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ
ζπλζήθεο θαη φξνπο.
4. Σα ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη εμαξηψληαη απφ ηηο
ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο, φπσο π.ρ. ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο, χπαξμε ππφγεησλ πδάησλ, θιπ.
είλαη ελδεηθηηθά ζηε κειέηε θαη ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζηαζκίζεη ηε
πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε απηά πνπ απηφο ζεσξεί πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
5. ηελ πεξίπησζε, πνπ ν δηαγσληδφκελνο βξεη αζπκθσλίεο ή παξαιείςεηο ζηα ζρέδηα ή
πξνδηαγξαθέο ή ζηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πκβάζεσο ή εάλ ακθηβάιιεη γηα ηελ έλλνηά ηνπο,
πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, γηα λα ιάβεη δηεπθξηλίζεηο, πξηλ
ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ηέηνηα αίηεζε γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσο,
πξέπεη απηή λα ππνβιεζεί εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία έμε (6) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ
πξηλ απφ ηελ εκέξα, πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηεπθξηλίζεηο
απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζε θάζε δηαγσληδφκελν, πνπ ζα απεπζπλζεί εγγξάθσο ζηελ
Τπεξεζία, ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα, πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.

Άπθπο 5
Πεπιεσόμενο ηυν ηιμών μονάδορ ηος Σιμολογίος και δαπάνερ, πος βαπύνοςν ηον
ανάδοσο
Οη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο, φηη
ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο θαη ζην ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην
ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ θαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά ή θαη ζε επηζθαιή
έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο, θιπ. γηα θάζε είδνπο βάξε θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ,
πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ N. 4412/2016 θαη
ηα παξαθάησ :
α. Η πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γεληθά, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ειεχζεξσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε θαηεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ. Γεληθά, ε
αμία θάζε πιηθνχ θαη ε δαπάλε θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο, θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο αληνρήο,
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αηζζεηηθήο, άξηηα θαη επηκειεκέλε απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο θαη ε
αμία θάζε έκκεζεο εξγαζίαο θαη ζρεηηθήο δαπάλεο, έζησ θαη αλ δελ ελδηαθέξεηαη ξεηά ζηε
δηαηχπσζε θάζε κηαο εξγαζίαο, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ άξηηα απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
β. Σα κεηαθνξηθά ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο θαη νη
ζρεηηθέο δαπάλεο δηακνλήο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.
γ. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ.
δ. Οη δαπάλεο γξαθείνπ ηνπ αλαδφρνπ, ππαιιήισλ ηνπ γηα δηεχζπλζε θαη επηζηαζία ησλ
έξγσλ.
ε. Οη εηζθνξέο πξνο ην ΙΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα δψξα γηα ηηο
ενξηέο ηνπ Πάζρα, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θη αδείαο θαη γεληθά νη έθηαθηεο παξνρέο θαη
απμήζεηο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά θαηά ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
ζη. Η δαπάλε γηα πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ χδαηνο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, φπσο
θαη ε δαπάλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εξγνιαβία.
δ. Σα ηθξηψκαηα γεληθά.
ε. Έμνδα θαη θζνξέο εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γεληθά, θζνξέο θαη
απνζβέζεηο ησλ εξγαιείσλ, νξγάλσλ θαη κεραλεκάησλ.
ζ. Η δηάλνημε δξφκσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ πξνζπέιαζε φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ έξγνπ.
η. Οη δαπάλεο γηα κεηαθνξέο θαη γεληθά κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ ή πιηθψλ απφ ην
εμσηεξηθφ, νη νπνίεο κεηαθνξέο πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα γίλνληαη κε πινία πνπ έρνπλ
Διιεληθή ζεκαία, φπσο θαη νη θάζε θχζεσο δαζκνί θαη ηα έμνδα ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ,
φπνπ απαηηνχληαη.
ηα. Οη ηφθνη θαη νη απνζβέζεηο, γεληθά, θεθαιαίσλ θηλήζεσο θαη εγγπνδνζηψλ.
ηβ. Οη αζθάιεηεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ φηαλ απαηηνχληαη απφ ηελ
Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ).
ηγ. Οη αζθάιεηεο γηα νιφθιεξε ηελ αμία ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, γηα
θηλδχλνπο άκεζεο απψιεηαο ή βιάβεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, κε εμαίξεζε
ηνπο θηλδχλνπο πνιέκνπ, αλψηεξε βία, θιπ., ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ην άξζξν ηνπ N.
4412/2016, φπνηε απαηηνχληαη απφ ηελ ΔΤ.
ηδ. Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβνιαίσλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ, πιεξσκψλ, θαζψο θαη
ησλ εηδψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ησλ πιηθψλ θάζε θχζεσο, πνπ πξννξίδνληαη
γηα θαηαζθεπή (ελζσκάησζε ή εγθαηάζηαζε) ηνπ ππφςε έξγνπ, φια ηα παξαπάλσ, φπσο
θάζε θνξά νξίδνληαη απφ ην Κξάηνο.
ηε. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ, γεληθψο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ.
ηζη. Σα θάζε θχζεσο έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο, πνπ ηζρχνπλ.

ηδ. Δθπφλεζε ησλ ιεπηνκεξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ,
κε βάζε ηε κειέηε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, φπσο θαη ε ιήςε πιήξσλ
ηνπνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ κειέηε.
ηε. χληαμε φισλ ησλ επηκεηξεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ (δηαηνκέο θ.ι.π.) θαη
ινγαξηαζκψλ ηεο εξγνιαβίαο.
ηζ. Οη δαπάλεο ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ "εμ εθηειέζεσο" θαη ησλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο, κεηαθξαζκέλσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
θ. Οη δαπάλεο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (ιήςε θαη ζξαχζε δνθηκίσλ) ζθπξνδέκαηνο
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ζθπξνδέκαηνο ζην Πεξηθεξεηαθφ εξγαζηήξην
αληνρήο πιηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
θα. ηέγαζε ησλ Γξαθείσλ Δπηβιέςεσο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα θαη εγθαηαζηάζεηο
απηψλ.
θβ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.
θγ. Η εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη θάζε θνξά
λνκνζεηηθά.
Άπθπο 6
Πποζαπμογή ηηρ μελέηηρ ηος έπγος
1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη
λα ππνδείμεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηπρφλ αηέιεηεο ή ζθάικαηά ηεο σο θαη ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία επηδξνχλ δπζκελψο ζηελ θαιή θαηαζθεπή θαη
επζηάζεηα ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο
παξακέλνληαο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή θαη επζηάζεηα ησλ έξγσλ,
πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ απηφλ.
2. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ, ηηο
έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ πξνδηαγξαθέο
εθπνλήζεσο κειεηψλ, λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ ζην έδαθνο, ζηηο
αλαπαζζαιψζεηο θαη ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ ησλ έξγσλ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ
ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, φπσο επίζεο θαη ζηε ζήκαλζε ηεο δψλεο
θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ.
3. O θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ησλ νησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε
θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπήο πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ θάηη δελ νξίδεηαη
απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ή απφ ηηο νδεγίεο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ (π.ρ., ηνίρνο, δηαρψξηζκα,
επίζηξσζε, επίρξηζκα, θηγθιίδσκα, θιπ.) πξέπεη λα είλαη άξηην ζε φηη αθνξά ηελ άκεζε
ζχλδεζή ηνπ κε ηα ινηπά (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
5. Δηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ θαη κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη κειέηεο
ζπλδέζεσο απηψλ, επεηδή νη κειέηεο απηέο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα
εθιέμεη ν αλάδνρνο (κέζα ζηα φξηα θπζηθά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε) θαη επνκέλσο
δελ είλαη δπλαηή ε ζρεδίαζή ησλ απφ ηελ Τπεξεζία.
6. Όζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζα εθηεινχληαη κε
κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.

Άπθπο 7
Σιμέρ μονάδαρ νέυν επγαζιών
Γηα ηνλ Καλνληζκφ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ (ζχκθσλα κε ηoλ N. 4412/2016, φπσο
ηζρχεη ζήκεξα), εθαξκφδνληαη ηα εγθεθξηκέλα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ),
δηεπθξηλίδεηαη δε φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη άζρεηα απφ ηα κέζα, πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή ηνπ κηθξνχ ή
κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ηνπ γλσζηνχ ή φρη ηχπνπ ηνπο, ηνπ αλ είλαη θαηλνχξγηα ή
φρη, ηεο ρξεζηκνπνίεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ κεξηθά ή ζπλνιηθά, ζε κηθξή ή κεγάιε αλαινγία
θ.ι.π.).
Άπθπο 8
Αζθάλιζη πποζυπικού
1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ
αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΙΚΑ, λα αζθαιίδεη ζ' απηφ, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην ΙΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο, θαηά ην λφκν, νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθαιίζεσο.
2. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο,
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζε
εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ. Η εθπιήξσζε ηεο
παξαπάλσ ππνρξεψζεσο ηνπ αλαδφρνπ βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία ησλ
ζρεηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη
λα εθαξκφζεη αλάινγε θξάηεζε απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κέρξη λα ηα πξνζθνκίζεη. Δάλ ν
αλάδνρνο παξαιείςεη ηε ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή ησλ
αζθαιίζηξσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ
αζθαιίζηξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ.
3. Ο αλάδνρνο, πνπ ζα αλαδεηρηεί έρεη ππνρξέσζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα
ππνβάιιεη δήισζε ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλέιαβε,
δίλνληαο πιήξε ζηνηρεία γη' απηφ (είδνο, πεξηνρή εθηειέζεσο, πξνυπνινγηζκφ, θιπ.).
4. Ο αλάδνρνο πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΑΝ 1846/51 ζεσξείηαη εξγνδφηεο, έρεη
ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη εγθαίξσο θαη αλειιηπψο ζην ΙΚΑ θαη ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο ηηο λφκηκεο εηζθνξέο πάλσ ζηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα, φπσο θάζε θνξά
νξίδνληαη, πνπ βαξχλνπλ ηφζν απηφλ ηνλ ίδην φζν θαη ην εξγαηνηερληθφ θαη θάζε θχζεσο
πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ απηφλ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζην ππφςε έξγν.
Άπθπο 9
Σήπηζη νόμυν, αζηςνομικών και λοιπών διαηάξευν
1. Ο αλάδνρνο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ Νφκσλ θιπ., φπσο νξίδεηαη ζηνλ
N. 4412/2016, έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο, πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή θνηλνπνηνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δηάθνξεο αξρέο, ζρεηηθά κε κέηξα πνπ ππνδεηθλχνληαη γηα
έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο εζπρίαο, ξππάλζεσο πεξηβάιινληνο, θιπ. θαη εηδηθψο λα
κεξηκλά γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ καζεηψλ.
2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ
έξγσλ, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε, φπσο θαη γεληθά
θάζε ηξίηνπ, επζχλεηαη δε απφιπηα, αζηηθά θαη πνηληθά, γηα θάζε αηχρεκα, δεκηά ή βιάβε,
πνπ ηπρφλ επηζπκβεί ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ή ζπλαιιάζζεηαη ζην εξγνηάμην ή ζην
πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε ή ζε θάζε ηξίην, ιφγσ κε ιήςεσο απφ απηφλ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ,
ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ελδείθλπληαη, αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, φπσο θαη γηα

ηα ηπραία. Καηά ζπλέπεηα, θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή πξνζηίκνπ,
ρξεκαηηθήο πνηλήο, απνδεκηψζεσο θαη θάζε άιιεο πνηληθήο ή αζηηθήο επζχλεο, πνπ ζα
πξνθχςεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
(Δξγαηηθά Αηπρήκαηα-Αζηηθά Αδηθήκαηα θιπ.).
3. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν αδεηψλ (φρη απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
αλέγεξζε νηθνδνκψλ) θαη θαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά, ππεχζπλνο γηα θάζε
παξάβαζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. Δίλαη, επίζεο,
ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν θαη λα εθαξκφζεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα
αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. (ΠΓ 778/1980 ΦΔΚ 193/Α/80, ΠΓ 1073/1981
ΦΔΚ 260/Α/81 θαη φζεο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 447/1975 ΦΔΚ 142/Α/75 βξίζθνληαη ζε ηζρχ.).
Άπθπο 10
Δςθύνη ηος ανάδοσος
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηφζν γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ηνπ έξγνπ, κνλαδηθφο
ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, νη δε έιεγρνη, πνπ ηπρφλ ελεξγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε
θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη νινθιεξσηηθά κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή φισλ ησλ
πιηθψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε θάζε
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ Πξφηππσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
Άπθπο 11
ημάνζειρ καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών - Μέηπα πποζηαζίαρ ηος
πεπιβάλλονηορ
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηεί κε δαπάλεο ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ
(νηθνδνκηθφ, ζπγθνηλσληαθφ, πδξαπιηθφ θ.ι.π.) θαηάιιεια ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αζθάιεηαο,
θξνληίδνληαο θαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο.
2. ε ζέζεηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζα ηνπνζεηνχληαη, ππνρξεσηηθά, απηφκαηα
ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα (flash lights) θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ είλαη αλάγθε, ηξνρνλφκνη
ππάιιεινη ηνπ αλάδνρνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ θαη ηελ απξφζθνπηε
θαη αζθαιή θπθινθνξία, εκέξα θαη λχρηα, πάλσ ζηνπο δξφκνπο θαη γεληθά ζε φιεο ηηο
πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ.
3. Δπίζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
4. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα, πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε
ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άπθπο 12
Δγκαηαζηάζειρ Δπισειπήζευν ή Οπγανιζμών Κοινήρ Ωθέλειαρ
1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα
ππάξρνπλ ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο πξέπεη λα
κεηαηνπηζζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο.
2. Ο αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε κε ηηο εξγαζίεο απηέο (εθηφο
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), έρεη ππνρξέσζε φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη, ρσξίο
πξφθαζε, ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ην ιφγν απηφ,

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο
πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ.
3. Όηαλ ηα έξγα ή κέξνο ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο,
πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, λα κελ δεκηνπξγεζεί βιάβε ζηηο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο
πνπ ππάξρνπλ (απνζήθεο, νδνχο, θηίξηα, θσηεηλή ζήκαλζε, θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο θαη
ηειεθψλσλ, απνρεηεχζεηο, πδξεχζεηο, θιπ.).
4. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ζα αλαδεηεζνχλ θαη
ζα εληνπηζζνχλ ηα ηπρφλ ππφγεηα δίθηπα (θαιψδηα, ζσιήλεο) ηα νπνία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
δηέξρνληαη ππνγείσο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
5. Η θαηά ηφπνπο Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν φια ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζ' απηήλ (νδεγίεο, ζρέδηα) ηα νπνία αθνξνχλ ζηα δίθηπα ηα νπνία
ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Βάζε απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην κεραληθφ, ζα
αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα πθηζηάκελα δίθηπα. Η αλαδήηεζε
θαη ν εληνπηζκφο ζα γίλνπλ κέζσ αληρλεπηνχ κεηάιινπ, ν νπνίνο ζα εξγάδεηαη ρσξίο λα
απαηηείηαη ε εηζαγσγή ραξαθηεξηζηηθνχ ζήκαηνο ζηα δίθηπα. Με ηνλ αληρλεπηή ζα γίλεη ν
εληνπηζκφο ηεο νδεχζεσο ησλ δηθηχσλ θαη κε δνθηκαζηηθέο ηνκέο, εθζθαθέο, ζα
πξνζδηνξηζηεί θαη ε θχζε ηνπ δηθηχνπ (ηειεθσληθφ θαιψδην, ειεθηξηθφ θαιψδην, ζσιήλεο
πδξεχζεσο, θιπ.).
6. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ζα απνηππσζνχλ πάλσ ζε ζρέδην
θάηνςεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Πάλσ ζ' απηφ, κε ραξαθηεξηζηηθή γξακκνγξαθία, ζα
παξηζηάλνληαη θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ δηθηχνπ, δειαδή ε
πξνζηαζία επί ηφπνπ κε εγθηβσηηζκφ εληφο ζθπξνδέκαηνο, ή ε κεηαηφπηζε εθηφο πεξηνρήο
εξγαζηψλ κε πξνζζήθε λένπ ηκήκαηνο.
7. Σν ζρέδην απηφ ζα ππνβιεζεί ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία
ην ηαρχηεξν, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν ζρέδην ζα ζπλνδεχεηαη κε πεξηγξαθή
γηα πξνζηαζία ή κεηαηφπηζε ησλ δηθηχσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο επί ηφπνπ
πξνζηαζίαο, ην θαιψδην ή ν ζσιήλαο πδξεχζεσο ζα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα
δηακέηξνπ 16 εθ., ν νπνίνο ζα εγθηβσηηζηεί ζε ζθπξφδεκα (Β-160) ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο
δηαζηάζεσλ 45Υ45εθ.
8. Η εξγαζία πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο ζα εθηειεζηεί κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ
Πξντζηακέλε Αξρή.
9. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νπδεκία δεκία απφ ηνλ αλάδνρν επί πθηζηακέλσλ δηθηχσλ είλαη
απνδεθηή. Αλ παξά ηαχηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνμελεζεί απφ ηνλ αλάδνρν
βιάβε ζηα δίθηπα, ε απνθαηάζηαζή ηεο ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. Δμαίξεζε απφ
απηφ απνηειεί ε πεξίπησζε γελνκέλεο βιάβεο επί πιαζηηθνχ αγσγνχ πδξεχζεσο, ηνπ νπνίνπ
ε βάζε δελ ππεδείρζε απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κε αθξίβεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε
κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνθαηάζηαζε ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα
κε νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα πιεξσζεί ηδηαηηέξσο.
10. Η απνθαηάζηαζε ηνπ βιακκέλνπ δηθηχνπ, πιελ πιαζηηθνχ ζσιήλα, πνπ ζα πξνμελεζεί
απφ ηνλ αλάδνρν, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δηθηχνπ, ζα εθηειείηαη, φπσο παξαθάησ
πεξηγξάθεηαη :
α. Τπφγεην ηειεθσληθφ θαιψδην: ζα απνθαζίζηαηαη άκεζα, κε πξνζσξηλφ ηξφπν, ε ζπλέρεηα
ησλ επηθνηλσληψλ θαη αθνινχζσο ζα αληηθαζίζηαηαη ην βιακκέλν θαιψδην κε λέν ζε φιν ην
κήθνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πιεζηέζηεξσλ ζπλδέζκσλ θαη ζε κήθνο φρη
κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα (40) κέηξσλ θαισδίνπ.
β. Ηιεθηξηθφ θαιψδην κέζεο ή ρακειήο ηάζεο: ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν θαιψδην, ην ηκήκα
ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο.
γ. Αγσγφο δηθηχνπ χδξεπζεο: ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν ζσιήλα, ην ηκήκα, ην νπνίν
βξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα πεξίπνπ εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο.
δ. Αγσγφο θαπζίκνπ: ζα αληηθαζίζηαηαη, κε λέν αγσγφ, ην ηκήκα, ην νπνίν βξίζθεηαη
δεθαπέληε (15) πεξίπνπ κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο.
11. Η εξγαζία αλαδεηήζεσο θαη εληνπηζκνχ κέζσ αληρλεπηνχ κεηάιισλ δελ πιεξψλεηαη
ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλαινγηθά ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ έξγνπ. Η
εξγαζία φκσο πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο,

εθφζνλ ππάξρνπλ, ή λέεο ηηκέο πνπ ζα ζπληαρηνχλ θαηά ηα λφκηκα θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα
βαξχλεη ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ.
Άπθπο 13
Πποζυπινέρ εγκαηαζηάζειρ ηος ανάδοσος - Πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ – Τλικά ηος
κςπίος ηος έπγος
1. Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηαλνκήο,
εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα
θαηαζθεπαζζνχλ κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ αλάδνρνπ, ζε ζέζεηο, πνπ επηηξέπνπλ
ε Τπεξεζία θαη νη αξκφδηεο αξρέο.
2. ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη λα ιάβεη θάζε άιιν
κέηξν γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή ζην έξγν.
3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία
θαη πιηθά, πνπ ηνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ελζσκάησζε ζην έξγν.
Άπθπο 14
Καθαπιζμόρ επγοηαξίος, καηαζκεςών και εγκαηαζηάζευν
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ρξήζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ
έξγνπ θαζψο θαη κεηά ηελ απνπεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα
απνκαθξχλεη κε δαπάλεο ηνπ, απφ ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ηα ηκήκαηα απηά θαη γεληθά απφ ην
εξγνηάμην, φιεο ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξνεγνχκελν
άξζξν απηήο ηεο Γ..Τ., θαζψο θαη φια ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα
θαη ρξήζηκα ή άρξεζηα πιενλάδνληα πιηθά, λα θαηεδαθίζεη θάζε βνεζεηηθφ θαηαζθεχαζκα,
πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο είραλ ηνπνζεηεζεί ή εγθαηαζηαζεί φια
απηά θαη λα παξαδψζεη ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ζε
θαηάζηαζε ηέιεηαο θαζαξηφηεηαο, θξνληίδνληαο γεληθά λα θάλεη θάζε ηαθηνπνίεζε, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαηξέζεη θαη απνθνκίζεη θάζε πξνζηαηεπηηθή
θαηαζθεπή, πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο θαη παξαγσγή πιηθψλ) ή
γηα απνθπγή θάζε είδνπο δεκηψλ, θζνξψλ θαη αηπρεκάησλ ζε δέλδξα, αγξνχο, γεηηνληθέο
ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο θαη θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε είδνπο ππάξρνληα έξγα, αλ
έρεη εθιείςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ν ιφγνο χπαξμεο ηεο, θαη λα απνκαθξχλεη ηα
πεξηθξάγκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ.
Αλ κέζα δε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ
αξρίζεη θαη, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, δελ πεξαηψζεη φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο, απηέο ζα
εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ε ζρεηηθή δαπάλε ζα αθαηξείηαη απφ ηελ
πξψηε πιεξσκή ηνπ θαη επί πιένλ, δελ ζα εθδίδεηαη βεβαίσζε εκπξφζεζκνο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ ή ηνπ ηκήκαηνο, πνπ αθνξνχλ.
Άπθπο 15
Δπίβλετη καηαζκεςήρ ηος έπγος
Πέξα απφ ην φηη πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ κε ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
άξζξν 136 ηνπ N. 4412/2016, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
α. Ο επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ θαη νη βνεζνί ηνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα κεηαβάιινπλ
ηηο δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο γη' απηφ, ε δε παξνπζία απηψλ πνπ αζθνχλ ηελ επίβιεςε δελ
απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
β. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ θίλεζε φινπ
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο πνπ αζθεί ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ηφζν απφ ηελ

πιεζηέζηεξε πφιε πξνο ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, φζν θαη κέζα ζηελ πεξηνρή απηή, φιεο δε νη
ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ θίλεζε απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Άπθπο 16
Υπήζη έπγος ππιν από ηην αποπεπάηυζη
Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε
ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πεξαησζεί ή έρεη κεξηθά εθηειεζηεί. Απηή φκσο ε θαηνρή ή ρξήζε
δελ ζεσξείηαη φηη απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, πνπ δελ έρεη εθηειεζηεί
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ε θαηνρή ή ρξήζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηκεκάησλ
ηνπ έξγνπ θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, απηφ ζα ιεθζεί ππφςε απφ
ηελ Τπεξεζία, ε νπνία ζα δψζεη αλάινγε αχμεζε ησλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ,
χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη λνκφηππα o αλάδνρνο. Δάλ απηή δε ε θαηνρή ή ρξήζε
ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ επηβάιιεη πξφζζεηεο δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν, ηφηε ε Τπεξεζία ζα
θαηαβάιιεη ζ' απηφλ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο κε βάζε πξσηφθνιιν θαζνξηζκνχ λέσλ ηηκψλ
πνπ ζα ζπληαρζεί.
ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ
φινπ έξγνπ, πιήξσο απνπεξαησκέλνπ ή φρη, δηαηάζζεη ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 169 ηνπ N. 4412/2016.
Άπθπο 17
Καιπικέρ ςνθήκερ
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη γεληθά κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Καηφπηλ απηνχ, νπδεκία παξάηαζε δηθαηνινγείηαη εθηφο αλ
επηθξαηήζνπλ αζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαηξηθέο ζπλζήθεο.

Άπθπο 18
Σόπορ Γιαμονήρ αναδόσος
Πέξα απφ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 135 ηνπ N. 4412/2016, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα
νξίζεη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη φηαλ ην έξγν εθηειείηαη
καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ
δεηεζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα νξίζεη αληίθιεηφ ηνπ κε έδξα ηελ πεξηνρή
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

Πξψηε 24 / 5 / 2018
Η πληάμαζα
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