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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  :   «Απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ύδξεπζεο 

– πλδέζεηο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο 

2020» 

 

EIΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.) 

ΑΡΘΡΟ  1ν - Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ.- Δγγπήζεηο 

1.1  Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο πκβάζεσο θαη πξνο ηα ζρέδηα 

θαη δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«Απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ύδξεπζεο – πλδέζεηο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο 2020», φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 Γηα ην έξγν απηφ ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ Δγθχθιην Απφθαζε Α.67/ΓΓΓ/257/679 Φ4/11.3.1974 ηνπ ΤΠ.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β 

370/29.3.79) κε ηελ παξαηήξεζε φηη φπνπ κλεκνλεχνληαη ζ' απηήλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/73  &  

ηνπ Π.Γ. 609/1985 (ΦΔΚ Α 223), ζα λννχληαη νη αληίζηνηρεο  ηνπ Ν. 4412/2016. 

1.2 Δγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε  

1.2.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο 

χκβαζεο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016.  

1.2.2 Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο είλαη ε παξνρή απφ ηνλ Αλάδνρν εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο, πνπ παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο "καλής εκτέλεσης" ζχκθσλα κε ην άξζξν 

72 παξαγξ.1 (β) ηνπ Ν.4412/2016. Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) % επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.  

1.2.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο "καλής εκτέλεσης" ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.2.4 Κάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.2.5 Η αξρηθή εγγχεζε "θαιήο εθηέιεζεο", πνπ απνηειεί πξν απαίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 

γίλνληαη θαηά ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν. Οη θξαηήζεηο απηέο 

νξίδνληαη ζε πέληε ζηα εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ θαη δέθα ζηα εθαηφ 

(10%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηηο 

πηζηνπνηήζεηο κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. Οη θξαηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο. 

1.2.6 ρεηηθά κε ηελ απμνκείσζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, ηελ 

επηζηξνθή ηεο θιπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.2.7 Δπηζεκαίλεηαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαηάμεσλ, 

θαιχπηνπλ θαη ηελ αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ γηα πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζε φηη αθνξά ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

1.3  Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ν - Αληηθείκελν εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο- Τπνγξαθή ύκβαζεο  

2.1 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ  

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο εξγαζηψλ επηζθεπήο 

θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ αγσγψλ χδξεπζεο, πνπ ζα εθηεινχληαη ζπνξαδηθά κεηά απφ εληνιή 

ηεο ππεξεζίαο, φηαλ ην πλεξγείν Ύδξεπζεο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο επηζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ δηθηχσλ. Σν έξγν αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε 

πεξίπνπ 330  βιαβψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο, 55 επηζθεπέο  κε αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 
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πδξνιεςηψλ χδξεπζεο, ηελ θαηαζθεπή 115 κεκνλσκέλσλ παξνρψλ χδξεπζεο θαη 100 

κεκνλσκέλσλ παξνρψλ  απνρέηεπζεο. 

 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα εξγάδεηαη κε δύν αλεμάξηεηα ζπλεξγεία ηηο 

εξγάζηκεο κέξεο αιιά θαη αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα 

ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη  θαηαζθεπή παξνρψλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη κε ηηο νδεγίεο θαη επί ηφπνπ εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Γεληθά, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: 

1. -Να δηαζέηεη γξακκή επηθνηλσλίαο κε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν κε email ή FAX γηα ηελ 

αλαγγειία ηεο βιάβεο απφ ηηο 7:00π.κ. έσο ηηο 4:00κ.κ. θαζεκεξηλά αιιά θαη ηηο αξγίεο. 

2. -Να επξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο βιάβεο εληφο ηξηψλ σξψλ κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ απφ ηελ 

ππεξεζία. Να ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

3. -Να επηζθεπάδεη βιάβεο πνπ ζα αλαγγειζνχλ απφ ηηο 7:00π.κ. έσο ηηο 4:00κ.κ. θαζεκεξηλά 

αιιά θαη ηηο αξγίεο, απζεκεξφλ. 

4. -Να κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έσο ηξία ζπκβάληα εκεξεζίσο. 

5. Να θαηαζθεπάδεη λέεο παξνρέο χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

6. -Να απνθαζηζηά ην νδφζηξσκα ην αξγφηεξν 10 κέξεο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή 

θαηαζθεπή λέαο παξνρήο. ε θεληξηθνχο δξφκνπο, ή φπνπ θξίλεη ε Τπεξεζία φηη 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο, ζα γίλεηαη άκεζε απνθαηάζηαζε εληφο 24 σξψλ. 

Γηα ηε δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν, εθφζνλ απαηηείηαη, είλαη ππεχζπλε ε ΓΔΤΑΗ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα εξγάδεηαη θαη 

αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο, ζεβφκελνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ.  

Αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εηνηκφηεηαο γηα 

επέκβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδφρνπ φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία εληφο ηξηψλ σξψλ 

κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, αθφκε θαη ζηα αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο απζεκεξόλ ή θαηαζθεπή λέαο παξνρήο εληόο ηξηώλ εκεξώλ από 

ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, απηό ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επηβνιή εηδηθήο πνηληθήο ξήηξαο 

πνζνύ δηαθνζίσλ (200) ΔΤΡΩ.  

Η ίδηα ξήηξα, πνζνύ δηαθνζίσλ (200) ΔΤΡΩ, ζα επηβάιιεηαη γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο. Η ζπγθεθξηκέλε 

ξήηξα δελ αλαθαιείηαη. 

2.2 Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ε ΓΔΤΑΗ κπνξεί λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε  

ηξνπνπνηήζεηο ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ ηα ζρέδηα, ηελ πνηφηεηα, ην είδνο, ηε ζέζε ή ηελ πνζφηεηα 

ησλ εξγαζηψλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο 

δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε θακηά αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ρσξίο έγγξαθε εληνιή. Δάλ γηα ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο παξαζηεί αλάγθε πξνζαξκνγήο κειεηψλ ή Σνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο πξφζζεηε 

απνδεκίσζε. 

2.3 Σα αλσηέξσ έξγα, Δθηηκψκελεο αμίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 196.400,00 € (ρσξίο ΦΠΑ), 

ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο δει. Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ ηεο 

ηερληθήο κειέηεο πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΗ θαη κε ηηκέο κνλάδνο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαδεηρηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

2.4 Καηαθύξσζε – ύλαςε  ζύκβαζεο  

2.4.1 Πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ν αλαζέησλ θνξέαο Αξρή δεηεί απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιεη 

εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

άξζξνπ 80, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν4412/2016. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 
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πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ θαη  ηε δηαβίβαζε 

ηνπ θαθέινπ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζε εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2.4.2 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία 

ηα εμήο: 

 Έγγξαθα νξηζκνχ εθπξνζψπνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.2 ηεο παξνχζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ν - πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο 

3.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κε ζεηξά ηζρχνο ηνχησλ ζε πεξίπησζε ηπρφλ αζπκθσλίαο είλαη: 

1. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

2. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

3. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

4. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

5. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

7. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

3.2 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ηεχρνο "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο" πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ην παξφλ έξγν. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ηζρχνπλ νη εθαξκφζηκεο 

δηαηάμεηο ησλ Πξνηχπσλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Καλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα - 

ζθπξνδέκαηα, ηζηκέληα, αδξαλή θαη λεξφ 

- ζηδεξνχ νπιηζκφ ζθπξνδεκάησλ 

- κέηξα αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ππνγείσλ έξγσλ 

- ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

- έξγα νδνπνηίαο 

3.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη αιιηψο ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

3.4 Γηεπθξηλίδεηαη νηη ηα έξγα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ 

Καλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. (φπσο ν 

Καλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ν αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, ν θαλνληζκφο θνξηίζεσο 

δνκηθψλ έξγσλ θ.ι.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν - Πεγέο ιήςεσο πιηθώλ θαη ζέζεηο απνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ ή 

πιενλαδόλησλ  πιηθώλ 

4.1 Σα ακκνράιηθα ζα είλαη ζξαπζηφ ιαηνκείνπ, θαη ζα πξνέξρνληαη θαη' αξρήλ απ' ηα ιαηνκεία 

ηεο πεξηνρήο. 

4.2 Σν γαηψδεο πιηθφ επηρψζεσο, ζα ιακβάλεηαη απφ ηα θαηάιιεια γαηψδε πξντφληα εθζθαθήο. 

4.3 Ο Δξγνιάβνο επίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο πξν ηεο ρξήζεσο νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ 

πνπ ζα εθιέμεη, πξνβεί κε κέξηκλά ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο πεγήο ζε 

εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ηεο πεξηνρήο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα 

απηνχ θαη ην ζχκθσλφ ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο. 
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4.4 Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα δηαζηξψλνληαη, κεηά απφ ππνβνιή πξνηάζεσο απφ ηνλ 

αλάδνρν ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε πξνεγθξηζέληεο ρψξνπο ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα εμεχξεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινπο θαηάιιεινπο ρψξνπο, ηεο εγθξίζεσο 

ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

4.5 Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαη θάησ απ' ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

4.6 Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ην ζχκθσλν πξνο ηηο 

εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη πιηθψλ θ.ι.π. πνπ 

ππεηζέξρνληαη εθάζηνηε ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο θαη νίθνζελ εμππαθνχεηαη φηη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο έληερλεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ κε δφθηκα πιηθά. 

 Ωο εθ ηνχηνπ ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλα πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη 

ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, δηαζηάζεσλ θ.ι.π., ηφζν ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ, πιηθψλ θ.ι.π., φζν θαη 

ησλ εξγαζηψλ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ 

πνπ ζα απαηηεζνχλ, ηνχησλ αλαγνκέλσλ ζηα γεληθά έμνδα ηνπ, ρσξίο βεβαίσο απηφ λα απαιιάζζεη 

απφ ηελ επζχλε ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο θαη εμ' νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ην δφθηκν ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ. 

 Οη ζέζεηο ιήςεσο ησλ θαηαιιήισλ πξνδηαγξαθνκέλσλ πιηθψλ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ 

Γ/ζα Τπεξεζία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Η Γ/ζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν λα πξνκεζεπηεί ηα πιηθά απηά 

απφ άιιεο ζέζεηο, ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα αιιάμεη ηηο ηηκέο 

ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ν - Πξνζεζκίεο πεξαηώζεσο ηνπ έξγνπ - Κπξώζεηο - Πνηληθέο ξήηξεο  

 5.1 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε νθηώ (8) 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

 5.2 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

147 ηνπ Ν.4412/2016. Η έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε αξρή χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 παξ. 10 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5.3 Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε κέξα ππαηηίαο απφ κέξνπο ηνπ 

ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νξίδεηαη ζην άξζξν 148 παξαγξ.2 ηνπ Ν. 

4412/2016, ζε δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15 % ) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη 

επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20 %) ηεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ 

ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δέθα πέληε ηνηο 

εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα νξίδεηαη ζε 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ.  

 

Κάζε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο επέρεη ζέζε απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο απζεκεξόλ ή θαηαζθεπή λέαο ζύλδεζεο ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο 

εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, απηό ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επηβνιή 

εηδηθήο πνηληθήο ξήηξαο πνζνύ δηαθνζίσλ (200) ΔΤΡΩ.  

Η ίδηα ξήηξα, πνζνύ δηαθνζίσλ (200) ΔΤΡΩ, ζα επηβάιιεηαη γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο. Η ζπγθεθξηκέλε 

ξήηξα δελ αλαθαιείηαη. 

 

5.4 Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε 

εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνχ δηαθνζίσλ (200) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα 

παξάιεηςεο. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ  6ν - Γηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ ησλ έξγσλ 

6.1 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο  λα ππνβάιιεη ζ’ απηήλ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ.  
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6.2  Η έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ. 

6.3 χκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016 ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ν - Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

 Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη ην 

άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 

7.1 Σα λέα εληαία ηηκνιφγηα, Τδξαπιηθψλ Ληκεληθψλ έξγσλ ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ΄αξ. 

Γ17γ/06/28/ΦΝ 437/ 24-2-2009 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ Β΄410/2009 - ΦΔΚ 822Β΄/4-5-

2009)  . 

7.2  Σν λέν εληαίν ηηκνιφγην  Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο Οηθηζκνχ ηνπ ΤΠ.Γ.Δ., πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ17α/62/3/ΦΝ437/12-3-2009 (ΦΔΚ Β΄/513/19-3-2009) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ 

7.3  Σν λέν εληαίν ηηκνιφγην έξγσλ Οδνπνηίαο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ17α/02/60/ΦΝ437/2009 (ΦΔΚ Β΄/305/19-2-2009) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ 

7.4 Η Αλάιπζε Σηκψλ Γεηγκαηνιεπηηθψλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ'αξ. ΔΚ1/5540/765/νηθ/ 8.7.85 Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 30 Γ'/11-2-86. 

7.5 Η Αλάιπζε Σηκψλ Δξγαζηεξηαθψλ θαη επί ηφπνπ Δξεπλψλ Δδαθνκεραληθήο θαη Δξγαζηεξηαθψλ 

Γνθηκψλ Βξαρνκεραληθήο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Γ 14α/4769/606/25-7-1988. 

7.6 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο 

εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Ν. 4412/2016, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη.  

Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ρξφλν 

ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ν - Πξνθαηαβνιέο 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ν - Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο εξγαζηώλ 

9.1 Μέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, είλαη θαη 

ε ζπγθξφηεζε θαη εγθαηάζηαζε επη ηφπνπ ησλ έξγσλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ, εξγαζηεξίνπ δνθηκαζίαο πιηθψλ θαη ειέγρνπ έξγνπ, ην νπνίνλ ζα ηδξπζεί θαη ζα 

ιεηηνπξγεί κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν αλσηέξσ εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φινλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη 

κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο, θαη κάιηζηα ζηελ πεξίνδν αηρκήο ησλ 

εξγαζηψλ, ζηηο Σερληθέο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απν ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο 

θαη απφ ηνπο ινηπνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

Σν παξαπάλσ εξγαζηήξην δελ είλαη απαξαίηεην αλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζε εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο θαη δνθηκαζίεο θαιχπηνληαη απφ ην Π.Δ.Γ.Δ. ή ην Κ.Δ.Γ.Δ. 

9.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία 

εληφο δπν (2) εκεξψλ απφ ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν, αιιηψο απφ ηεο ιήμεσο ησλ δνθηκψλ, άιισο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Οη γελφκελεο δνθηκέο κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηψλ, ζα θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν 

πίλαθα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο ηπρφλ πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη 

ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. 

9.3 Αλεμάξηεηα απφ ηηο αλσηέξσ δνθηκέο πνπ ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο, ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν 

Τπεξεζία κπνξεί λα πξνβαίλεη θαη κε ηα δηθά ηεο φξγαλα ή ηξίησλ ζηελ ιήςε δεηγκάησλ θαη 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε απηψλ ζε εξγαζηήξην ηνπ ΤΠ.Γ.Δ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ρσξίο απνδεκίσζε ηπρφλ απαηηεζεζφκελν εξγαηηθφ ή βνεζεηηθφ 
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πξνζσπηθφ εθ' φζνλ δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ. Σα έμνδα ειέγρνπ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

αλάδνρν. 

ΑΡΘΡΟ  10ν - Πξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ - Δπηκεηξήζεηο-Πιεξσκέο 

 Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επη πιένλ ησλ 

πνζνηηθψλ ελδείμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ θαηά δφθηκν ηξφπν θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ πιηθψλ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά 

εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ησλ ελ γέλεη ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά 

γηα ελζσκάησζε. Οη επηκεηξήζεηο γεληθά ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 

4412/2016.  

Σα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ζα ζπλνδεχνληαη κε Πιήξε ρέδηα έξγνπ, 

φπσο εθηειέζηεθε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, φπνπ ζα έρνπλ απνηππσζεί φιεο νη 

βιάβεο πνπ έρνπλ απνθαηαζηαζεί ζε θιίκαθα 1:500 ή φπσο νξίζεη ε επίβιεςε. Δθηφο απφ ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ αθξηβή ζέζε ηεο θάζε επέκβαζεο, ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87 ζα θαίλνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ αγσγνχ πνπ απεθαηεζηάζε (δηάκεηξνο, βάζνο, πιηθφ) θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο 

πνιιψλ αγσγψλ ζα γίλεηαη ζθαξίθεκα. Σα πξσηφθνιια ζα ζπλνδεχνληαη θαη κε ζρεηηθέο 

θσηνγξαθίεο ζε θάζε ζέζε απνθαηάζηαζεο, πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηα Πιήξε ρέδηα έξγνπ . 

 Πίλαθα ησλ πδξνιεςηψλ χδξεπζεο, παξνρψλ απνρέηεπζεο  πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπο (δξφκνο /αξηζκφο).  

 

Σν πνζνζηφ γηα έμνδα & φθεινο ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 18 % θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ηηκέο 

ηνπ ηηκνινγίνπ δελ πεξηέρνπλ ην παξαπάλσ πνζνζηφ. 

Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152  ηνπ Ν. 4412/2016θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

Τπεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ηηο δηαηάμεηο  ηνπ 

άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016, νη βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ 

αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ (ΣΜΔΓΔ, ΔΜΠ, Πξνθαηαβνιή θφξνπ θιπ), θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, 

πξνζηίκσλ θιπ ,θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, 

απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ν - Γηεύζπλζε έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν-Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

11.1. χκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ εθπξφζσπν ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη απνδεδεηγκέλεο πείξαο ζηελ 

θαηαζθεπή θαη δηνίθεζε ηέηνηαο θχζεσο έξγσλ, φπσο απηφ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο. 

11.2. Ο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο επίζεο θαη νη ηερληθνί ππάιιεινη 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηεχζπλζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ 

εγγξάθσο θαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ 

ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ επί ηφπνπ παξαιακβαλνκέλσλ αθαλψλ εξγαζηψλ, 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, πξσηνθφιισλ δνθηκαζίαο θ.ι.π. 

11.3 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

11.4.1 O Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Νφκνπο,  Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ 

ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη 

κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

- Σν  Π.Γ.  22 - 12 - 33 (ΦΔΚ  406 Α/ 33 )  θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78  “Πεξί  

αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ “ 

-Σν  Π.Γ. 447/75  (ΦΔΚ 142 Α/75 ) ¨Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο  νηθνδνκηθαίο  

εξγαζίαηο  αζρνινπκέλσλ  κηζζσηψλ¨ 

- Ο  Ν. 495/76 (ΦΔΚ 337Α/ 76)  “Πεξί  φπισλ  θαη  εθξεθηηθψλ  πιψλ” 

- Σν Π.Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128Α/77)“Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη  θαηαλάισζεο εθξεθηηθψλ 

πιψλ” 

- H Y.A. BM5/30428 (ΦΔΚ 589 Β/30-6-1980 )  “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ “ 
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- Σν  Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) “Πεξί  κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ  

εξγαζηψλ” 

- Σν  Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81)  “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ  εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ  θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο  Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ”  

- H Y.A. BM5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983)  “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ” 

- Ο Ν.1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο 

δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.” 

- Ο Ν.1568/85 (ΦΔΚ 177Α /18.10.85) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ” 

- Σν Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) “Διάρηζηνο  ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ  αζθαιείαο  θαη  

γηαηξνχ εξγαζίαο” 

- Σν Π.Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106Α/89) “Πεξί  πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα  ππφγεηα  

έξγα” 

- Η  Τπνπξγηθή   Απφθαζε  3046/ 304/ 30.1.89  (ΦΔΚ  59Γ/89) “Κηηξηνδνκηθφο      

Καλνληζκφο” (Δηδηθά  ην άξζξν  5, παξαγξ. 4.2  γηα ηε  ρξήζε  εθξεθηηθψλ) 

- Σν  Π.Γ. 31/90 (ΦΔΚ 11 Α/90 ) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ” 

- Σν Π.Γ. 395/94 ( ΦΔΚ 220Α/94)  “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη  Τγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά  ηελ  εξγαζία  ηνπο, 

ζε  ζπκκφξθσζε  κε  ηελ  νδεγία 89 /655 /ΔΟΚ”. 

- Σν Π.Γ.  396/94 ( ΦΔΚ  220/94) “Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη  πγείαο γηα ηε 

ρξήζε απ’ ηνπο εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο  θαηά  ηελ  εξγαζία, 

ζε ζπκκφξθσζε  κε  ηελ νδεγία  89/ 656 /ΔΟΚ” .  

- Σν  Π.Γ.  397/94 ( ΦΔΚ 221Α /94) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ 

ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαiηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο 

θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  90/269/ ΔΟΚ”. 

- Σν  Π.Γ.  398/94 (ΦΔΚ 221Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ 

εξγαζία ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  

90/270/ ΔΟΚ”.  

- Σν  Π.Γ.  399/94 (ΦΔΚ  221Α/94) “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ’ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά  ηελ  εξγαζία, ζε  

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  90/340/ΔΟΚ”.  

- Σν Π.Γ.105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή / θαη 

πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 / ΔΟΚ”. 

- Σν Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο  

ρψξνπο  εξγαζίαο,  ζε  ζπκκφξθσζε  κε  ηελ  νδεγία 89/654/  ΔΟΚ.  

- Σν  Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α796) “Δθαξκνγή κέηξσλ  γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ 

ΔΟΚ  θαη 91/ 383 / ΔΟΚ. 

 

- Σν  Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ” , ζε ζπκκφξθσζε κε  ηελ  νδεγία 92/ 57 / 

ΔΟΚ. 

- Η πξνζσξηλή Οδεγία φζνλ αθνξά ζηελ Δξγνηαμηαθή ήκαλζε Απηνθηλεηνδξφκνπ  πνπ 

ζπλέηαμε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ/ΙΟΤΝΙΟ 1997   

11.4.2 Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο 

Ννκνζεζίαο: 

α. Ο  Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο 

Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην  ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα 

απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ( ΜΑΠ )  θαη λα παίξλεη φια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά  ηα  ΜΑΠ  ζα είλαη, 

πξνζηαηεπηηθά  θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα 

παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), θσζθνξίδνληα γηιέθα (γηα ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά 

γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά  Πξψησλ 

Βνεζεηψλ  έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο 

δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο  ηχπνπ  SCBA  θ.ι.π.  

β. Ο  Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα κεξηκλήζεη  γηα  ηελ  ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ 

πηλαθίδσλ  ή θσηεηλψλ  ζεκάησλ  επηζήκαλζεο  θαη  απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο 

επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθίδσλ  

ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εξγνηαμίσλ ή/ θαη  ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή  θνληά ζ’ απηέο. Δπίζεο ν 
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Αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα κεξηκλήζεη  γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο  κε 

πφζηκν λεξφ , εγθαηαζηάζεηο  πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα  

εμαζθαιίζεη κέζα θαη ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. 

11.4.3 Ο  Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα πάξεη  φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Να  δηαζέηεη  εγθαηάζηαζε  θαηάιιεινπ  εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

β. Να  θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ  θαζαξηζκφ  ( απνςίισζε) ησλ ρψξσλ  απφ ηα 

πάζεο θχζεσο  εχθιεθηα  πιηθά θαη αληηθείκελα. 

γ. Να  κελ  πξαγκαηνπνηεί  εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή  άιιεο  αλνηθηήο ππξάο  θνληά 

ζε εχθιεθηα αληηθείκελα ή  θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ  ή  άιισλ 

εχθιεθησλ πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ  θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

ηξίηνπο , ρσξίο λα παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα. 

δ. Να  θξνληίδεη  γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα 

γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.  

11.4.4 Ο  Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα φπσο: 

α. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

β. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα θάζε εξγαζία 

γ. Δλεκέξσζε κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηνχο 

δ. Δθπφλεζε  θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο 

έλαληη πάζεο θχζεσο ζενκεληψλ  θαη  θσηηάο 

ε. Δθπφλεζε θαη  ηήξεζε  πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ / ειέγρσλ ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο  

ζη. Καηαιιειφηεηα  εμνπιηζκνχ 

δ. Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο  ηεο  εξγαζίαο 

11.4.5 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο 

θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη 

δηθή ηνπ επζχλε ε  πινπνίεζε θαηφπηλ ππνδείμεσλ ησλ αξκνδίσλ κεραληθψλ,  

ζπληνληζηψλ  θαη ηερληθψλ αζθαιείαο  ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ.  Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά  

φζα νξίδνληαη απφ ηελ  Διιεληθή  Ννκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξνιήςεσο 

αηπρεκάησλ. 

11.4.6 Ο  Αλάδνρνο νθείιεη αθφκε λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ απφ ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο  π.ρ. ειεγρφκελεο 

εθξήμεηο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ  απφ ηνπο ρψξνπο 

ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο  ή  παξαθείκελεο 

θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο. 

11.4.7 Ο  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηνλ ΚηΔ  ηεχρνο ζην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεηαη  ην  ρέδην  Αζθάιεηαο  θαη  Τγείαο  ( .Α.Τ. )  θαη ν Φάθεινο  

Αζθάιεηαο  θαη Τγείαο  (Φ.Α.Τ.) γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη, ζχκθσλα 

κε ην Π.Γ.  305/96. ην  ηεχρνο απηφ  ζα πεξηιακβάλνληαη θαη βεβαηψζεηο αλαζέζεσο 

θαζεθφλησλ  ζε ζπληνληζηή κειέηεο θαη εθηέιεζεο , φηαλ απαηηείηαη. 

11.4.8 Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε  δηαζέζηκα πξνο έιεγρν  απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θξαηηθνχο θαη κε θνξείο ηα ζεσξεκέλα  ή  κε βηβιία πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία: 

 Ηκεξνιφγην  Μέηξσλ  Αζθαιείαο  ( Ν 1396/83 θαη Π.Γ. 1073/81) 

 Βηβιίν Γξαπηψλ Τπνδείμεσλ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο (Ν.1568/85) 

11.4.9 Δίλαη  επλφεην  φηη ν θαηακεξηζκφο  αξκνδηνηήησλ  θαη  επζπλψλ  ησλ  παξαγφλησλ 

ηνπ Αλαδφρνπ  ηνπ  Έξγνπ, ηπρφλ  ππεξγνιάβσλ, επηβιεπφλησλ  κεραληθψλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ  θαη  εξγαδνκέλσλ  πξέπεη  λα γίλεηαη  πάληνηε  ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα  λνκνζεζία .  

 

 

ΑΡΘΡΟ  12ν - Υαξάμεηο - επί ηόπνπ παξαιαβή εξγαζηώλ 

12.1. Σεο εθζθαθήο, ζα πξνεγείηαη ράξαμε πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
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12.2.  Οπδεκία εξγαζία ζα εθηειείηαη άλ δελ έρεη παξαιεθζεί ε εθάζηνηε πξνεγνύκελε 

θάζε από ηελ Δπίβιεςε. 

12.3. Δπί ηφπνπ ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα ηνπνγξαθηθά φξγαλα θαη 

θσηνγξαθηθή κεραλή γηα ηελ ιήςε ζηνηρείσλ θαη θσηνγξαθηψλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. 

12.4. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη επηθπιαζζνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί αθαηαιιειφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, νπδεκία εξγαζία ζα πηζηνπνηείηαη νχηε ζα 

απνδεκηψλεηαη, πξν ηεο πξνζθνκίζεσο επαξθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε 

επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο αθξηβνχο ηήξεζεο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  13ν - ύληαμε Μεηξώνπ ηνπ Έξγνπ - Ηκεξνιόγην Έξγνπ 

13.1. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 15 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ δηεπζχλεη ην έξγν. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην Μεηξψν ησλ έξγσλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα: 

α) Σερληθή έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή θαη απνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ηνπ έξγνπ 

β) Πιήξε ρέδηα έξγνπ, φπσο εθηειέζηεθε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, φπνπ ζα έρνπλ 

απνηππσζεί φιεο νη βιάβεο  πνπ έρνπλ απνθαηαζηαζεί ζε θιίκαθα 1:500 ή φπσο νξίζεη ε επίβιεςε 

θαζψο θαη νη κεκνλσκέλεο παξνρέο. Δθηφο απφ  ηελ αθξηβή ζέζε ηεο θάζε επέκβαζεο, ζε πξνβνιή 

ΔΓΑ 87 ζα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αγσγνχ πνπ απεθαηεζηάζε (δηάκεηξνο, βάζνο, πιηθφ) θαη ζε 

πεξίπησζε χπαξμεο πνιιψλ αγσγψλ ζα γίλεηαη ζθαξίθεκα. 

γ) Φσηνγξαθίεο, ζε φιεο ηηο απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ, ζπλδεδεκέλεο κε ηα  Πιήξε ρέδηα έξγνπ.  

δ) Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

13.2. Σα ζηνηρεία απηά, κε θαηάιιειε αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ζε θαθέινπο θαιήο πνηφηεηαο ζα 

ζπληαρζνχλ ζε δχν (2) ζεηξέο θαη ζα ζπλνδεχζνπλ ηα ηεχρε ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ ηα νπνία 

ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία κφιηο απνπεξαησζεί ην Έξγν. Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ κνξθή, ηα 

ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φπσο θαηαζθεπάζηεθε, ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

13.3. Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη λννχληαη 

ζπκβαηηθά φηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

13.4. Η εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε, θαη επνκέλσο δελ ζα εθδίδεηαη βεβαίσζε 

πεξαίσζεο, άλ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ δελ ππνβιεζεί ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην 

Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. Σν Μεηξψν ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο θαη επνκέλσο ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

159 ηνπ Ν.4412/2016. 

13.5 Σν Ηκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

146 ηνπ Ν. 4412/2016. Δηδηθφηεξα: 

  α) Σν εκεξνιφγην πξέπεη λα επξίζθεηαη ζε θάζε πεξίπησζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαη λα 

ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, κε πιήξε αλαγξαθή ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ, ήδε απφ ηελ ψξα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

  β) Ο αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα, αλαγξαθήο ζην εκεξνιφγην θαλελφο είδνπο παξαηεξήζεσλ, 

αηηεκάησλ, θ.ι.π. πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην παξαπάλσ αλαθεξφκελν άξζξν, πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

  γ) Σν εκεξνιφγην ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ επίβιεςε θαζεκεξηλά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

δηαθνξεηηθά κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη ην εκεξνιφγην λα πξνζθνκίδεηαη ζηα 

γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ην πνιχ κεηά παξέιεπζε επηά εκεξψλ, γηα ελεκέξσζε θαη 

πξνζππνγξαθή απφ πιεπξάο επίβιεςεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ν - Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

 Ιζρχνπλ νη πεξί αλαζεσξήζεσο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν.4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ  15ν - Φνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο 

15.1 Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΗ θαη ζπλεπψο νη πιεξσκέο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θ.ι.π. σο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελεξγείαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

15.2 Αλ κεηά ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο 

ή θαηαξγεζνχλ πθηζηάκελνη ηνηνχηνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επί πιένλ ή εθπίπηεηαη 

αληηζηνίρσο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ πηζηνπνηνπκέλσλ ή αθαηξνπκέλσλ ησλ 

πξάγκαηη πιεξσκέλσλ ή εμνηθνλνκνχκελσλ  επί ηνπ έιαηηνλ πνζψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδνκέλσλ (κε ηηο εθάζηνηε απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) δψξσλ ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ 

θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ζηε ρνξήγεζε αδείαο κε απνδνρέο θαη 

απνδεκηψζεηο ιφγσ απνιχζεσο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ, φπσο ην Ι.Κ.Α. (αθφκε θαη αλ ην έξγν 

εθηειείηαη εθηφο αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Ι.Κ.Α.) θ.ι.π. 

15.3 Η θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαλνληθήο 

απνδείμεσο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ. 

15.4 Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ Δ18 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ( 

238/9/21-1-87 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία δελ ζα επηβάιιεη Φ.Π.Α. 

επί ησλ ηηκνινγίσλ ηεο, σο απφξξνηα ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπληξέρνπλ  γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 39α ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248ηΑ΄), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ Ι ηνπ λ.4281/2014 (ΦΔΚ 160η.Α΄)». 

 

 

ΑΡΘΡΟ  16ν - Γξόκνη πξνζπειάζεσο - Γηεμαγσγή θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηειέζεσο ησλ έξγσλ - Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ 

 Ο εξγνιάβνο, ζα θιηκαθψλεη ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφ ε παξαθψιπζε ή ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, λα πξνβεί ζηε δηάλνημε, δηακφξθσζε 

θαη ζπληήξεζε, κε ηα απαηηνχκελα ηερληθά έξγα, ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο 

αδξαλψλ πιηθψλ, ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, δαλεηνζαιάκσλ ή πξνο ηνπο ρψξνπο ελαπνζέζεσο ησλ 

αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθήο, θαζψο θαη πξνο ηα εξγνηάμηα, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηηο 

ζέζεηο ελαπνζέζεσο ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηνπ έξγνπ.  Οη δαπάλεο απηέο ησλ νδψλ 

πξνζπειάζεσο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, δηφηη έρνπλ ιεθζεί ππ' φςε απ' ηνλ Αλάδνρν θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

O Αλάδνρνο πξέπεη λα παξέρεη θάζε εχινγε δηεπθφιπλζε δηφδσλ πξνο άιινπο Δξγνιήπηεο, ή 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη πξνο άιιεο Κξαηηθέο 

Τπεξεζίεο, θαζψο θαη πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο γηα κεηάβαζε ηνπο ζε αγξνηηθέο θαη ηηο άιιεο 

ηδηνθηεζίεο ηνπο. Κάζε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ δηφδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσξηλψλ 

γεθπξψζεσλ, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε, φηη δελ κπνξεί λα 

θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιπηέξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη πξνεγνπκέλσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο λα εμαθξηβψλεη ηελ 

αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θαηαζηξσκάησλ ησλ γεθπξψλ θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ 

ηεο νδνχ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πάληα κεηά απν ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα θάλεη ηηο 

αλαγθαίεο εληζρχζεηο, αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ή λα βξεί νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα βαξχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα θπθινθνξία 

ζηνπο δξφκνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηνπο δξφκνπο ζηελ πξνγελέζηεξε 

θαηάζηαζε ηνπο, ζπληαζζνκέλνπ ελ αλάγθε, θαη ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξν θαη κεηά ηε ρξήζε 

ησλ δξφκσλ. Οπσζδήπνηε, εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ νδψλ (κέζα ζηνπο αλσηέξσ 

πεξηνξηζκνχο) ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε θαη ησλ δξφκσλ απηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, είλαη 

απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. Δθ' φζνλ δεηεζεί 

απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζηελ πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ελδεηθηηθψλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  17ν - Πξνζηαζία βιαζηήζεσο - Δπζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

17.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο 

δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

Θα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ θνπήο ή 

βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απνζέζεσο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή 

θαηαπαηήζεσο θπηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ππφ κεραληθψλ κέζσλ. 

17.2 Δπεηδή κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα εθηειεζζεί πιεζίνλ ππαξρφλησλ 

έξγσλ, ν Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα ηπρφλ 

θαηαζηξνθέο ή δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζηα έξγα απηά. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή κεηαθνξά πιηθψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή 

αηχρεκα.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ θαηά ηηο Γηαηάμεηο ησλ πεξί εξγαηψλ θαη 

εξγαζίαο Νφκσλ θαη Γηαηαγκάησλ, θαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε ε εξγαζία λα 

εθηειείηαη κεζνδηθψο γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο 

πιεκκπξψλ. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή 

απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα. 

17.3 Γηα θάζε δηαηάξαμε ή δεκηά πξνεξρφκελε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απνθιεηζηηθφο 

ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο ππνρξενχκελνο ζε απνθαηάζηαζε  ηεο πξνθιεζείζαο δεκηάο, είηε ζηελ 

θαηαβνιή ηεο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πξνθιεζείζαο δεκηάο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  18ν - Υξόλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ 

 Ο βάζεη ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν.4412/2016 ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ, 

θαζνξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19ν - Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα εξγαζίεο ζε ζηελνύο δξόκνπο θαη θνληά ζε θηίξηα 

 Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη κε απζηεξφηεηα, φιεο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ θαη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέςεσο, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε, έρνληαο πιήξε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα έξγσλ θαη πξνζψπσλ θαη γηα ηελ έληερλε 

θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ  20ν - Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

 ηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ : 

(1) πκθσλεηηθνχ 

(2) Απνδεκηψζεσο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ : 

α. Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ, 

απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά. 

β. Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίνπ γεληθά. 

γ. Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην εξγνηάμην θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ πάζεο 

θχζεσο πιηθψλ. 
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δ. Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο ησλ νπνηνλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο  πιηθψλ (ιαηνκεία, νξπρεία, 

ρείκαξξνη, πνηάκηα θ.ι.π.).Η ΓΔΤΑΗ επίζεο δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε πξφζζεηεο 

απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ 

εμεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θαη ινηπψλ  πεγψλ ή γηα αλάγθε 

δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο ιήςεσο, ζξαχζεσο, θ.ι.π. θαη ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ 

καθξηά απν ηηο πεγέο ιήςεσο είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 

(3) Απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή κεηαθνξά πιηθψλ. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά 

επζχλε ή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη δαπάλεο ή απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο. 

(4) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην 

εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ ζπγρξφλσο θαη 

απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ηε δεκηνπξγία θαη απνθάιπςε γη' απηφ 

λέσλ πεγψλ πιηθψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. 

(5) Οη δαπάλεο γηα ηνπο πάζεο θχζεσο ειέγρνπο θαη δνθηκέο. 

(6) Οη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ 

Σηκνινγίνπ, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ζην Π.Γ. 609/85 (αξηζκ.34, 46 θ.ι.π.).- 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ν:  Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο - 

Αξραηόηεηεο 

 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ, φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη 

ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν 

Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξαιάβεη απ'ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ 

δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζα θάλεη δε κε δαπάλεο ηνπ, 

δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη αθξηβείο ζέζεηο ηνπο. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα εθδνζνχλ απφ ηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο, νη άδεηεο 

ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο, νη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π. ππνβάιινληαο 

εγθαίξσο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ζρέδηα, ζηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

 Οη εξγαζίεο γηά ηηο κεηαηνπίζεηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ, εθ'φζνλ είλαη 

κφληκεο, αλ ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, ζα 

εθηεινχληαη κε ηελ θξνληίδα ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ θ.ι.π.) θαη θακκία αλάκημε 

νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα 

δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. Η Τπεξεζία, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη  ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσο αγσγψλ θαη δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Αλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ 

εγθεθξηκέλε πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν 

Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη απνδεκηψζεσο. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσξηλέο κεηαηνπίζεηο θαη ππνζηεξίμεηο αγσγψλ Ο.Κ.Ω., εκπνδίσλ, 

θ.ι.π., ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο. Η απνδεκίσζε γηά ηηο πξνζσξηλέο απηέο 

εξγαζίεο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιελψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνχλ. 

 Δπηζεκαίλεηαη νηη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απ'ηνλ Αλάδνρν ζηνπο δηάθνξνπο αγσγνχο 

ή ζηηο δηάθνξεο νδνχο, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ πιεζίνλ ησλ αγσγψλ, 

είηε κεηά ην πέξαο ηνπο, θαη πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ θαθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, 

ππνζηεξίμεσο, ζπκππθλψζεσο θ.ι.π., ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθψο ηνλ Αλάδνρν. 

 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη πηζαλή ε ζπλάληεζε αξραηνινγηθψλ 

επξεκάησλ θαηά ηηο εθζθαθέο ραλδάθσλ θαη ινηπψλ έξγσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη ακέζσο 

λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο θαη λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα εθαξκφζεη πιήξσο φιεο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη απξνθαζίζησο θάζε είδνπο δηεπθφιπλζε ζηα ζπλεξγεία εθηέιεζεο ησλ 

αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. Οη αλαζθαθηθέο απηέο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κε ηελ θξνληίδα ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη θακκία αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Η Τπεξεζία 

επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη  ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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 Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηή ε αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαζπζηέξεζε απφ 

ηελ εθηέιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. 

 Αλ νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ 

εγθεθξηκέλε πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν 

Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη απνδεκηψζεσο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  22ν - πληήξεζε ησλ Έξγσλ - Διαηηώκαηα 

1.Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηα έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε δαπάλεο ηνπ. 

2.Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ 

παξνπζηαζζνχλ ειαηηψκαηα γηα ηα νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, θαη δελ πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπο ε Τπεξεζία ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 157 θαη 159 ηνπ Ν.4412/2016. 
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