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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ — ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 74.400,00€ (με ΦflΑ)
Αρ. Μελ. : 8/2020 ΚΑ.: 30.7331.080

Ειδική Συνγραφή Υπογρεώσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Έρνων

Άρθρο Ιο: Γενικά

Γ 1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση
L τους οποίους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της μελέτης και με τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης και

τυχόν μελετών που μπορεί να συνταχθούν από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που Θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις
απαιτούμενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων »

Γ 1.2 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους, που τίθενται από
L τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα Θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα

ισχύουν απολύτως σι όροι και της Διακήρυξης.
F 1.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος μελέτης το οποίο είναι στη
L διάθεσή τους και συνεπώς ουδεμία ουσιώδης παρέκκλιση από την μελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιοκατασκευής του έργου Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο Θα καΘορίσει

τις ειδικές εργασίες που Πρέπει να εκτελεσθούν καθώς και τις προτεραιότητες ώστε ο ανάδοχος να υποβάλλει
Γ εμπρόθεσμα το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα. Οι τμηυατικές προθεσιιίες νενικά Θα είναι ενδεικτικές και Θα

αποτελούν σταθυσύ’ ενδιάμεσου ελένγου της προόδου του έρνου.
1.4 Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των
74.400,00 ευρώ, με την δαπάνη τους, με τα απρόβλετιτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α 24%.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών, με μέγιστο ποσοστό τις οικοδομικές, επομένως το σύνολο των

L εργασιών αποτελεί μια ομάδα. Η προμέτρηση τους ειναι δύσκολη, λόγω της φύσης των διάσπαρτων και απρόοπτων
εργασιών, ήτοι τοπικές μικρές επεμβάσεις οικοδομικών κυρίως και έπειτα υδραυλικών και ηλεκτρομπ,χανολογικών

Γ εργασιών, επομένως δεν πεοιλαμβάνονται ποσότητες των επιμώους ερνασιών. (άρθρο 53 παρ. 7 περ. Ι & 125 του
L Ν.44121Ι6).1.5 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
[ συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σι
L οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412(Ι6.

Άρθρο 2ο: Ορισμοί — Επεεηνήσεις

2.1 Παρατίθενται και σι ακόλουθοι ορισμοί:

(Εργο»

ιΕργοτάξιο, Τόπος
ων Εργασιών»

Ιο σύνολο ιων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως φαίνονται
τα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές και τα
οιπά συμβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

χολικά κτίρια που ανήκουν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
ύρου Ερμούπολης.



<Αντίκλητος ή Νόμιμος ο φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του με τον
κπρόσωπος του ργοδότη σχετικά με το ‘Εργο. 0 Ανάδοχος μπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον
ναδόχου» κπρόσωπό του. Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη

νωστοποίησή της σ’ αυτόν(άρθρο 140 του Ν.4412/16).

<Μηχανικός (ή επί Ο Μηχανικός, προϊστάμενος του εργοταξίου.
όπου του έργου
κπρόσωπος) του
ναδόχου»

<Συντονιστής για άθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, αναθέτει
έματα ασφάλειας και a καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου ό του Π.Δ. 305/96
γείας κατά την τεχνικός ασφαλείας).
κτέλεση του έργου»
<Ημέρες» πουδήποτε χρησιμοποιείται ατην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ημέρες”, νοούνται πάντοτε οι

μερολογιακές ημέρες.
<Χρονοδιάγραμμα» ο Χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναγράφονται σι τμηματικές και η τελική προθεσμία

λοκλήρωαης του έργου σε ημερολογιακές ημέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραμμα
ατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης,
ξειδικεύεται μέσα σε 15 ημέρες, συμπληρώνεται και οριστικοποιείται ως προς τα
νδιάμεσα στάδια, και μετά την έγκρισή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί

οιχείο του Προγράμματος Ποιότητας του ‘Εργου (ΠΠΕ)-άρθρο 158 του Ν.4412/16,
‘που απαιτείται λόγω προϋπολογισμού (για έργα προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ,
ικρότερου των 1.500.000€ δεν απαιτείται).

Κανονισμοί, ποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές αφορά στην
ρότυπα, Κώδικες, ιο πρόσφατη έκδοσή τους και δημοσίευση που ισχύει την ημερομηνία υπογραφής της
ροδιαγραφές» ύμβασης.______________________________________________________________________

Άοθοο 3ο: Ισγύουσες διατάξεις

3.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων:

• του v.447212017 (Α’74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
. του v.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις’Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (A’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
. του v.4278/2014 (Α’157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Αρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
. του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

201 1/851FF) — δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ΙόΙ) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο Ι αυτού,- του v.4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων γιατο
Ελεγκτικό Συνέδριο»,

• του v.4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων γιατο Ελεγκτικό Συνέδριο»,
• του άρθρου 26 του v.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των

μελών τους με κλήρωση»,
• του ν. 4013/2011 (A’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων... » ,

• του ν. 3548/2007 (A’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,

. του ν. 3469/2006 (A’ 131) ‘Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,
• του ν. 2690/1999 (A’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει,
. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
. - Της με αριθ. ΔΝΣ]61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του v.4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε μετην όμοια
απόφαση ΥΑΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

. - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και
ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων
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οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας Τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως Τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (B’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων Θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

. του π.δ 80/2016 “Ανάληιμη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

3.2 Οι διατάξεις του v.2859/2000 (A’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιΘέμενης Αξίας».

3.3 Συμβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτημένα στη Σύμβαση, αλλά αναγνωρίζονται αμοιβαία ότι ισχύουν
(όπως τυχώv τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά) είναι:

. Η υπ αρ. ΔΙΓΙΑΔ/Ο1Κ1273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάmυξης ,

Ι Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα.» καθώς και η συνοδευτική

Γ εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚΙ3ό6/4-1 0-2012.
Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-20Ι6) με Θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ — ΕΤΕΠ)··

Γ . Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. ΝΟΚ, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός για τη μελέτη και
εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λπ.)
. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το παράρτημά του που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ
2α/0Ι/21/85 (ΦΕΚ 6’ 266)

Ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε αρχικό με την ΔΙ Ι ε/
0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την Δ17α/Ι Ι6/4/ΦΝ/429/Ι 8-10-00
(ΦΕΚ 1329 Β’/ό-ΙΙ-ΟΟ) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Αντισεισμικός Κανονισμός που εγκρίθηκε με την Αριθ.

Γ ΔΙ 7α/141/3/ΦΝ 275/99 (ΦΕΚ 2184 6’— Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 423 Β’/Ι 2-4-01) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
• Το Π.Δ. 778/80 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
. Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»

Το Π.Δ. 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κ.λπ.
F • Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
L προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

. Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).
r • 0 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.
Ι • Οι ΣυυΒατικοί όσοι των ενκεκριιjένων Αναλυτικών Τιυολονίων:
L. Την υπ’ αριθμ Δ17Α/ΟΙ/93/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-1556 B) Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης

δημοσίων έργων Οδοποιίας , Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου
Γ Την υπ’ αριθμ.Δ17Αi09/136/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-Ι 939 6/29-12-04) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
L Την υπ αριθμ. ΔΙ7α/04/Ι5/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 205 Β’/Ι7-2-05) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕΤην υπ αριθμ. ΔΙ7α/03/41/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 440 Β/5-4-05) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

Την Αριθμ. ΔΙ 7α/04/Ι Ι4/ΦΝ437/07 (ΦΕΚ 1584 8/17-8-2007) Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Ι Τιμολογίων ‘Εργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.
L Την ΔΙ7α/07/Ι21/ΦΝ443/ΕΓΚ.25/31-8-07 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων (εγκύκλιος

25/2007).
Ι ην ιιπ~ αριθμ ΔΙ 7γ/Ο6/28/ΦΝ437/09 (ΦΕΚ 410 8/6 3 2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

L Την υπ αριθμ ΔΙ Ι γ/0/9/7/1 3 (ΦΕΚ 363 6/19-2-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,ανταγωνιστικοτητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Τιμολογίων ‘Εργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών.
• Τον υπ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/Ι7 (ΦΕΚ 1746 6/19-5-2017) Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων και την σχετική εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ466/ΕΓΚ.Ι1/Ι 9-6-17
(ΑΔΑ:ΤΚΗΣ465ΧΘΞ-ΓΓΩ)
. Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων ‘Εργων σε ότι αφορά τα

Ι ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών εργασιών και
L δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά.

Γενικότερα ισχύουν. κάθε διάταξη ίΝόιjος. Π.Δ.. Y.Aj και ερυηνευτική εγκύκλιοι. που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου τας παρούσας σύυΒασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 4ο: Αρχική συιjβατική χρηιjατική αξία της εργολαf3ίαι

4.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού Προσφοράς
του αναδόχου προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισμό της
μελέτης, μειωμένο κατά το ποσοστό της μέσης έκπτωσης.

Άρθρο So: Συυβατικές τιυές της εργολαβίας

Συιjί3ατικές τιυές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τμήματα και σι τιμές μονάδος του Τιμολογίου της μελέτης,
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μειωμένες Κατά ΤΟ αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης Που προσέφερε ο ανάδοχος στην Προσφορά ποσοστών ή ενιαίου
Ποσοστού έκτπωσης και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου,
Καθώς επίσης και η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση του κινητού εξοπλισμού του έργου ~ Και Οι
απολογιστικές εργασίες σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.

Για τον καθορισμό των τιμών των εργασιών της μελέτης ελήφθησαν υπ’ όψη σι ειδικές τοπικές συνθήκες του έργου
και σι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το Κόστος κάθε εργασίας.

Για την πληρωυή των ερνασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιυέι, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά
απευθείας η σύνθετη τιυή του τιιιολονίου υελέτης, αποκλειόυενης της αποδοχής αιτήματος του αναδόχου νια την
αναλυτική επιυέτρηση και πληρωμή των εργασιών λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων.
Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι ~ετακινήσειι (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων)
εντός και εκτός των κτιρίων, επί των δωμάτων και λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων και σι προσωρινές
εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες Θέσεις,
προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν.
Επίσης, όπου απαιτείται, Θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες)
για την συγκέντρωση και αποκΟμιδή των προΐόντων καθαιρέσεων — αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων
εργοταξιακών υλικών.
Επίσης περιλαμβάνονται όλες σι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές
των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριwή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, F
εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή της εργασίας. I
Θα γίνεται καΘαρισυόι όλων των χώρων μετά την Ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των ανωτέρω
προϊόντων.
Ακόμα περιλαμβάνονται όλες σι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών μετακινήσεις (χωρίς την χρήση
μηχανικών μέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος κινητού εξοπλισμού των κτιρίων (γραφεία,
ντουλάπες κλπ.), μετά της απαιτούμενης κάλυψης προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών στα δώυατα των κτιρίων. Όπου
απαιτείται θα τοποθετούνται προστατευτικά πετάσματα στις άκρες των δωμάτων για προστασία των εργαζομένων
αλλά και των χρηστών των κτιρίων.
Τα υλικά αποξηλώσεων που Θα κριθούν - από την Υπηρεσία - επαναχρησιιiοποιήσιυα Θα μεταφέρονται με ευθύνη
και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς Καμία πρόσθετη αποζημίωσή του, σε χώρο που Θα υποδείξει ο εργοδότης (Δήμος
Σύρου Ερμούπολης.), στην πλήρη κυριότητα του οποίου Θα περιέλθουν.
Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω Θα γίνονται μόνον μετά από σύμφωνη ννώυη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.

Άρθρο Go: Στοιχεία τηc σύμβασης

6.1 Τα στοιχεία της σύμβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρΘρο 5 της διακήρυξης.
6.2 Ισχύουν το βελτιωμένο ενιαίο τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών, οδοποιίας, και πρασίνου καθώς και σι
εγκεκριμένες αναλύσεις του ΑΤΗΕ και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια, ο πίνακας άρθρων και τιμών για την
περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.
6.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία των
προηγούμενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στο Δήμο Σύρου -

Ερμούπολης και ο ανάδοχoς είναι υποχρεωμένος να συμμoρφωΘεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να
ιιμυβύλλει υιιυιαόήιιοιε αιιαΙιιιυιι για αιιαζι~μΙωυι~, υιιύ αυιήν 111V αιιΙα.

Άρθρο 70: Μελέτη των συνθηκών και όσων κατασκευής του έονου- Δικαίωυα υονουεοούc λύσης τηι σύμβασης

7.1 Η υποβολή προσφοράς στη δηιioπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδογοι:
7.1.1 ‘Εχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου του έργου
και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών
του.
7.1.2 ‘Εχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα δεδομένα της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής των τευχών μελέτης και
δημοπράτησης του έργου.
7.1.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και
όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη συμμόρφωσή του προς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε
πληροφορία, που έχει σχέση με τη μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.
7.1.4 Η ενδεχόμενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από
αυτούς δε συνεπάγεται καμία μεταβολή των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.
7.1.5 Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των επειγoυσών εργασιών Θα προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης
της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο ανάδοχoς πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεονεία επεμβάσεων, τα οποία
να δουλεύουν συγχρόνως.
ο ανάδoχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον
επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπεσωριακά ή σε ημέρες αργίας. Θα απαιτηθεί να γίνουν
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εργασίες και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας (σε περίπτωση Που στο δημόσιο κτίριο στεγάζεται υπηρεσία) ή
r κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

Ο ανάδοχος Θα Πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
Δεν πρέπει να Παραμένουν ημιτελείι εργασίες. υλικά και ερναλεία στους χώρους που εκτελέσθηκαν οι εργασίες. Αν
καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις

Γ προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουρνίας υπηρεσιών Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο
όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.

r Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις όπως π.χ. των κουφωμάτων Θα γίνονται με προσοχή για την αποφυγή

Ι ατυχημάτων λόγω των υαλοπινάκων καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχείατων κτιρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώνει τα παλαιά κουφώματα μετά προσοχής χωρίς να προκαλεί
ζημία στα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία όπως επιχρίσματα, ποδιά, λαμπάδες κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίνεται, ώστε η αποξήλωση των κουφωμάτων να προγραμματίζεται παράλληλα με την τοποθέτηση των νέων,
προκειμένου να διασφαλίζονται σι συνθήκες ασφάλειας του κτιρίου.
Η ί3αφή των δομικών στοιχείων Θα είναι της επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

F 7.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν σι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια
δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που Θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει

Γ του άρθρου 132, Ν. 4412(16.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, Ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
της σύναι.μης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014(24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της ‘Ενωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Αρθρο 8ο: Έναρξη Ερνασιών - Ενγύηση Καλής Εκτέλεσης

8.1 0 Ανάδοχος οφείλει να μην καθυστερήσει την έναρεη των ερνασιών κατασκευής πέραν των τριάντα (30)
ημερών από την υπονραφή της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 145,51, Ν. 4412/16.
8.2 Σύμφωνα με το άρθρο 145 5 2, Ν. 4412/16, η μη τήρηση των προθεσμιών υποβολής του γρονοδιανράμματος
και έναρεης των ερνασιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκmωσης του αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 160 5 5,
Ν. 4412(1 6, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη
εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του, παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
όταν υφίσταται λόγος έκπτωσης.

Γ 8.3 Σύμφωνα με το άρθρο 72, 5 Ιβ, Ν. 4412/16 και προβλέπεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου, η
L εννύηση νια την καλή εκτέλεση ορίζεται ίση με 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.8.4 Η εννύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι

κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την
[ πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, που ενδεχομένως περιληφθούν στην πιστοποίηση
L προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/16). Οι κρατήσεις μπορεί να

αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις
αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασκίιν που περιλαμβάνονται στις

Ι εγκεκμιμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη Δ/σα Υπηρεσία, ύστερα από την
αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από τον ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί σι
επιμετρήσεις. Γενικά για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για την συμπλήρωσή της με τις κρατήσεις που γίνονται στις
πληρωμές του αναδόχου, τις μειώσεις της, την επιστροφή της καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται

L αυτή, έχουν ισχύ σι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/16.8.5 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και σι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 140 του
Ν. 4412/16, πού αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον
κύριο του έργου, στο διορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο
αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός η
περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κλπ.
8.6 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412(16 και του άρθρου 17 της διακήρυξης οι εννυητικές επιστολές
εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
μέλη της ‘Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές
πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στον Εργοδότη, όπως καθορίζεται στη Διακήρυεη, να έχουν τα πλήρη
στοιχεία του Αναδόχου, τον τίτλο του έργου και το ποσόν της εγγύησης, και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διαιρέσεως και διηζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή
του να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη
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σχετική ειδοποίηση. Σε περimωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων, από κοινού, των
κοινοπρακτούντων μελών.

Άρθρο 9ο: Προθεσυία εκτέλεσης του έονου

9.1 0 ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ενιαία προθεσμία).

Άρθρο ίσο: ΥπέρΒαση προθεσμιών — Ποινικές ρήτρες

10.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμογή έχει το άρθρο 148 του
Ν.4412116.
10.2 Στη σύμβαση αναφέρονται οι ποινικές ρήτρες, σι οποίες καταπίmουν υπέρ του κυρίου του έργου, εάν ο
ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 14892, Ν. 441 2/1 6. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα
υπερβάσης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15%της μέσης ημερησίας αξiας του έργου και επιβάλλεται για
αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβασης αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις
επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε
20% της
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της
σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία
του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν υπερβαίνουν
συνολικά το 6% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι ποινικές ρήτρες καταπίτπουν με αιτιολογημένη απόφαση
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (14891, Ν.4412116).
10.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος 10 ιου άρθρου 147 ιου Ν.
4412/16. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη.
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου, μόνο κατά την κρίση της υπηρεσίας.
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό
ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν
επαρκέσει, με ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η οποιαδήποτε
επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα
δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή νυκτερινή
απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν με μέριμνα του αναδόχου. Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα συνηγορήσει στις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.
10.4 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμiας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες
και να παραδοθεί το έργο για χρήση.
10.5 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία αίτηση για χορήγηση
ΒεΒαίωσης για τη περαίωση των εργασιών του έργου. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα
την επιβολή της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.

Άρθρο Ι Ιο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου — Μηχανικός εξοπλισμός — Πρόγραμμα
Ποιότητας ‘Εργου

ill Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδογο’ υιιοχριούιαι μέσα σε ιιβοθεομία δεκαπέντε ημερών (15) και
όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με προθεσμίες
συνολικής και τμηματικής περαίωσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 145 9 Ι του Ν. 4412/Ιό. Η
Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 145 9 3 του Ν. 441 2/16, το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά
μήνα τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει
την πιο πάνω χρονική ανάλυση των εργασιών ή ομάδων εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και
το οργανόγραμμα του εργοταξίου με αναφορά στον εξοπλισμό και μηχανήματα που διαθέτει ο ανάδοχος σε
τεχνικά μέσα και τα πλήρη στοιχεία στελεχών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση του
χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα έχει τη μορφή γραμμικού διαγράμματος GANlT, στο οποίο θα ορίζονται
χρονολογικά η έναρξη, η διάρκεια και η αποπεράτωση του ‘Εργου, όπως και οι επί μέρους ομάδες εργασιών κατά
σχολείο-εργοτάξιο με τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι το ‘Εργο θα περατωθεί μέσα στις προβλεπόμενες από τη
σύμβαση προθεσμίες και ότι η εκτέλεσή του θα προχωρήσει ομαλά. Σε περίmωση που η Υπηρεσία κρίνει
αναγκαίο πρέπει να συντάσσεται και χρονοδιάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (τύπου PERT ) για τον έλεγχο της
λογικής σύνδεσης των εργασιών και της οργάνωσης τους για την επίτευξη των τιθεμένων χρονικών στόχων.

Εάν η έγκριση δε γiνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν δε ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία
διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή αναμορφώσεις’ το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
11.3 Αναπροσαρμογές του γρονοδιανράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή σι
ποσότητες των εργασιών.
Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση. όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, τα
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και σι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες
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δραστηριότητες, έτσι Που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων (άρθρο 145 ~ του Ν.4412/16.
11.5 0 ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος
και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να
τηρηθεί τελικά πιστό η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.
11.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα

Γ παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίmωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του ο ανάδοχος
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 160 του Ν. 4412(16, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το
έργο Υπηρεσίας που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 143 ξ 1 του Ν.441 2/1 6.

r 11.7 Επίσης, έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την

Ι υποβολή χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη μη τήρησητων συμβατικών του υποχρεώσεων και τη μη συμμόρφωσή του προς τις — σύμφωνα με τη σύμβαση — έγγραφες
εντολές της Υπηρεσίας, άρθρο 160 του Ν. 4412/1 6.

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου — Διεύθυνση των έργων από τον ανάδογο

12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 441 2(1 6, το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται — παρακολουθείται επί τόπου
εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την Υπηρεσία, ο οποίος

Ι~. θα διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα μετην ισχύουσα νομοθεσία ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο
εφ’ όσον έχει τα από το νόμο δικαιώματα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης

Γ 12.2 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πίνακα του επιστημονικού, εποπτικού και
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου και δηλώσει’ αναθέσεως- αναλήwεως της
επίβλεψης — παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών του έργου σε αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα.

F Εφ’ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου — επιβλέπων μηχανικός, πρέπει να κατατεθούν
L. νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήιψιεως επίβλεψης — παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το

τμήμα του έργου που απομένει.
r 12.3 Η αμοιβή για την επίβλεψη — παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών με οποιοδήποτε τρόπο και αν

προκύπτει, περιλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
12.4 Όλοι σι μηχανικοί πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό, στην

Γ περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
[ 12.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσίαβεβαίωση’ του οικείου ασφαλιστικού Φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των

εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό
φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με

L απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός
των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου.

Άρθρο 13ο: Διοίκηση του έργου — Επίβλεwη εργασιών

13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα το ‘Εργο
Ι Υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

13.2 Η Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου από Μηχανικό με τον
αναπληρωτή του και τεχνικούς βοηθούς που θα ορίσει με απόφασή της. Ο Μηχανικός αυτός της αρμόδιας ΔΙνσης
του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Οα αναφέρεται ωι «Επιβλέπων Μηχανικός». Σύμφωνα με το άρΟρο 136 ‘ου Ν.

L 4412(16, τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέματασχετικά με την εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να
μειώνει τις συμβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του μέσα στα
πλαίσια της Σύμβασης, σε περίmωση δε διαφωνίας του με αυτές οφείλει να γνωρίσει άμεσα και εγγράφως τις

L θέσεις του στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
13.3 0 διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους
παραγωγής, άρθρα 138 ~ 14 του Ν. 4412/16 και 45 της Ε.Σ.Υ.

1.. 13.4 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα
Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο με έγγραφό της στον ανάδοχο.

Άρθρο 14ο: Αναθεώρηση τιμών

14.1 Για την αναθεώρηση της συμβατική’ αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρμογή σι διατάξεις
του άρθρου 153 του Ν. 4412(1 6.

L 14.2 Η σταθερότητα των τιι.ιών περιορίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης για έργα προϋπολογισμού ύψους
1.500.000€ χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 153 ~ 5 του Ν. 441 2/16.

Άρθρο 1 5ο: Αυξομειώσεις εργασιών — Νέες εργασίες

15.1 0 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του
Ν .4412/16.
15.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ο
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Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
(Π. Κ.Τ.Μ . Ν . Ei
15.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 ~ 5α,ϋβ και 5γ του Ν.441 2/16.
Στην ιτερίτπωση σύνταξης Τιμών Μονάδοc Νέων Ερνασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 ~ 5α και 5β
του Ν. 4412/16, χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων, που έχουν εγκριθεί με τις
εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην περίπτωση 5γ με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
Προκειμένου νια νέα επί μέρους ερνασία, η τιμή της, που θα κανονιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, Θα μειώνεται
κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου.
15.4 Σύμφωνα με το άρθρο 156 ~ Ιβ, του Ν. 4412/16, το συνολικό ποσό των συμβάσεων συμπληρωματικών
εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αργικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.
4412/16’
15.5 Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση
α’ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταΕη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. F

Άρθρο Ιόο: Εργολαβικά ποσοστά — Επι$αρύνσεις-Απολογιστικές εργασίες

16.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%. εργολαβικό όφελος και γενικά έ~οδα. επί της αξίας των τιμών
όλων των άρθρων του τιμολογίου μελέτης.
16.2 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολονιοτικές εργασίες, όταν του δοθεί
ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, άρθρο 154 ~ 10 του Ν. 4412/16, ύwους έως 15% της αξίας της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η
πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση εργασιών. Επί
της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας. Επί της
αξίας των υλικών που τυχόν Θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.
16.3 Ο ανάδογος δεν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δασμό, τέλος, δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, υποχρέωσης
παρακράτησης ή χαρτοσήμου, που του αναλογεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
16.4 Το έργο επιβαρύνεται με κράτηση ύwους 0.07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3V. 4013/2011, με κράτηση ύwους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώς και με κράτηση ό%ο~ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. 8’ του ν. 441 2/2016
και της υπ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B’
2235) και με κράτηση 2.5%o σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’
αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 (B’ 2780) απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3965/23.07.2019)
16.5 0 ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.

Άρθρο 17ο: Καταμέτρηση αφανών εργασιών

Η καταμέτρηση αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 ~ 2 του Ν. 4412/16,
σύμφωνα με τσ οποίο προβλέπεται ότι η παραλαβή αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων
Θα γίνεται από τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων της Λ.Υ. και τον επιβλέποντα. που καλούνται από τον
Ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή ιο ιιυωιόκολλο ζυγίοεως υιιονράφειυι υιιύ ιν υνύδοκο. ον ειιιβλέιιονιυ και ια μέλη Ιιι’
επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση νια την πιστοποίηση των
εργασιών.
17.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, Θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της εκτέλεσης τους
και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε η Υπηρεσία. ~
αντίθετη περίπτωση. τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν σι εργασίες και δε
Θα μπορούν να πιστοποιηθούν.

Ασθοο 18ο: Επιμέτρηση εργασιών

18.1 Γενικά εφαρμόζονται σι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16.
18.2 Σύμφωνα με το άρΘρο 151, ~ 1, του Ν. 4412/16, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα
τα αναγκαία στοιχεία για την επιιjέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών. Οι επιμετρήσεις
συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά
στοιχεία παίρνονται από κοινού μεταξύ επιβλέποντα και εκπροσώπου του Αναδόχου, καταχωρούνται σε
επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο, με την
επιφύλαξη όπου προβλέπεται ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί
Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. και ο επιβλέπων.
18.3 Σύμφωνα με τσ άρθρο 151, ~ 2, του Ν. 4412/16, στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις
κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση
περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοmική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή
των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών,
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τους αναλυτικούς υπολογισμούς για Τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα

r αναγκαία γι αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμυατα με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών
ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι επιμετρήσεις συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια

- υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο είκοσι ημέρες μετά Το Τέλος του επόμενου της
εκτελέσεως τους μηνός από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με

Γ την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδογο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα
) επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιυετρήσεις και τις κοινοποιεί

στον ανάδογο.
.. Σύμφωνα με την ~ 3 του άρθρου 151, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται εντός 45 ηυερών από την υποβολή

τους να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να ενκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον
ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο δε ανάδοχος εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις,
μπορεί να ασκήσει ένσταση. Εάν σι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείwεις, που καθιστούν αδύνατο
τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η ΔΥ τις επιστρέφει, εντός 45 ημερών και καλεί τον ανάδοχο για τη συμπλήρωση
τους, αναφέροντας συγκεκριμένα και αριθμημένα στο έγγραφό της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται
απαραίτητα. Ο ανάδοχος, μέσα σε ένα μήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα
τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση,
Μετά την επανυποβολή, η Δ.Υ. δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά

L υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να τις ελέγξει. να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον
ανάδοχο.
Αν σι επιμετρήσεις δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία, ή εάν, μετά την επανυιτοβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν
στον ανάδοχο, μέσα στην μηνιαiα προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια ενκεκριμένες, μόνο όμως υπό την έννοια ότι
μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Οι επιμετρήσεις, εγκεκριμένες ρητώς από

Γ τη Δ.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλα’3ής και αν
L διαπιστωθεί σφάλμα τους που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγμα, αυτό είναιεπιστρεmέο με σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα μετην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16.

Οι αυτοδίκαια ενκεκριμένες επιυετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο
Γ λογαριασμό. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και στις ήδη αυτοδίκαια, βάσει της νομολογίας, εγκεκριμένες

επιμετρήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 151 ~ 5, του Ν. 4412(16, δύο μήνες το αρνότερο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έρνου ο

ι ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιιjετρήσεις που
Ι λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», χωρίς δυνατότητα να υποβάλλει για πρώτη φορά και επιμέρους

καθυστερημένες, δηλαδή τελικό συνοmικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών
επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία

Γ σι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις ή διαφωνίες του αναδόχου.
Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες διαφωνίες ή
ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες, δηλαδή σι αξιώσεις του
δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 173 του Ν. 4412/16. Για τις
επιμέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποκλείονται αυτές που

Ι_ τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά. Μαζί με την τελική επιμέτρηση καταχωρούνται σι ποσότητες των
επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση
υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
έχει υποχρέωση να προβεί στον έλενχο της τελικής επιμέτρησης. μέσα σε δύο 12) μήνες από την υποβολή της και
να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.

Άρθρο 1%. Πιυιυιιοιήυειι. — Ενιολέ’ ιιλιιρωμών — Ειιιμειρήυιι’

19.1 Οι πιστοποιήσεις, σι εντολές πληρωμών και σι επιμετρήσεις των εκτελούμενων έργων θα γίνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 συντάσσονται με ευθύνη του

. αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα ανά μηνιαία
χρονικά διαστήματα και αφορούν εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος των

[ εργασιών και στηρίζονται σε εγκεκριμένα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών. Σύμφωνα μετην ~ 3 του άρθρου 152
του Ν.4412(16 η αξία των ερνασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να
υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού.
19.2 Σύμφωνα με το άρθρο 152 ~ 7 του Ν.4412/16, οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για
την πληρωμή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή

Ι_ του έργου, τα παραστατικά στοιχεία του απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές
ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη, άρθρα 159 και 170 του Ν.4412(16. Σε κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα

[ ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σεεγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών’
19.3 Σύμφωνα με το άρθρο 152 ~ 8 του Ν.4412/16, λοναριασμός που πληρώθηκε νωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης
της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται μέσα σε προθεσμία
τριών μηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και σι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται
υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ) να συντάξει

— αρνητικό λογαριασμό και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την

[ κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίmει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν
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ασκηθεί ένσταση Κατά TOU αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την
έκδοση απόφασης επ αυτής.
19.4 Σύμφωνα μετην παράγραφο 11 Του παρόντος άρθρου δύναται να εκχωρείται εξαρχής ή και εκ των υστέρων,
το σύνολο ή μέσος του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγιjατος, όπως αυτό προσδιορiζεται στους λογαριασμούς
που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
έργου και για ένα μήνα μετά την περαίωση του, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την
προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από
εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου, ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου. —

19.5 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συντάσσεται τελικός λοναριασυός. Με την έγκριση
του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται σι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις
απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης
διαφορών.
19.6 Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή
οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων να απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωση’ του ΙΚΑ για την καταβολή των
οφειλόμενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο
ποσό και το καταβάλλει απευθείας ο-το ΙΚΑ. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει α. τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, β. βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας, γ. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, 6. γραμμάτιο είσπραξης της προκαταβολής του φόρου
εισοδήματος, υπέρ του Δημοσίου, που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.
19.7 Εφαρμογή του Ν.4013/2011 και της Π1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ.,
Μεταφ. & Δικτύων που αφορά κράτηση 0,07% στις συμβάσεις και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού υποβάλλεται έγγραφο
είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας και στον ειδικό λογαριασμό ΕΤΕ-155540127-55 για το παραπάνω ποσό. Στο
έγγραφο θα αναγράφεται 1. ο φορέας π.χ. Δήμος Σύρου- Ερμούπολης 2. ο αριθμός σύμβασης και 3. ο αριθμός
πιστοποίησης.

Άρθρο 20ο: Αρτιότητα των κατασκευών — Μελέτη του έργου — Τροποποιήσεις μελέτης

20.1 Όλες σι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά στοιχεία, Τεύχη και
Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εφαρμόζει πιστά τα σχέδια της μελέτης και να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την
πλήρη, τέλεια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές,
εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος συμμορφώνεται μόνο σε έγγραφες
εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, άρθρο 138 ~ 3 του Ν.4412/16.
20.2 0 ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικά
έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίmωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως
(τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει
ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής, καθώς και αυτά
που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία μετά την έγκρισή τους αποτελούν συμβατικό τμήμα της
μελέτης.
20.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης p ανάδοχος και μόνον Qντός ευθΟνεται για την άρτια, εμπρόθεσμrι’ έντεχνη και
σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου.

Άρθρο 21ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ηυικατεργασμένων πρόιήντων —

Ελαττώματα — Παράλειψη συντήρησης

21.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερη’ ποιότητα’ ανοράς. χωρίς βλάβες ή
ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα και τις διατάξεις του
άρθρου 178 του Ν.4412/16 όσον αφορά τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των υπουργείων
Δημοσίων ‘Εργων όπως σι Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π), Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επίσης, θα
πρέπει να είναι της απόλυτη’ ένκσισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ.
21.2 Σε περίmωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου, ο
εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζημίωση για δαπάνες
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 0 εργολάβος δε φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα των
υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά
παραδίδονται με πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος μετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στα υλικά αυτά.
21.3 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαπώματα και την παράλειwη συντήρησης του
έργου, έχουν εφαρμογή σι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16.
21.4 0 ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δείγματα συγκεκριμένων υλικών, ειδών ή τμημάτων
επιμέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισμός για τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο Δ/νση του
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης δείγματα δεν θα χρησιμοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα
έξοδα και τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Μ αρμόδια για το έργο Δ/νση
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του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχει το δικαίωμα να λάβει η ίδια δείγματα υλικών ή ειδών που έχουν μεταφερθεί επί
Γ Τόπου του έργου.
Ι 21.5 Η Ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία μπορεί να απαγορεύσει

την χρησιμοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 159, ~ 2, του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
,-. απομακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιμα υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει

είναι ελλιπής) των προσκομισθέντων και χρησιμοποιηθέντων υλικών, ο εργολήmης δεν απαλλάσσεται από την
υπογρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
απορρίwει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από

Γ συμβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγματος δεν στοιχειοθετηθεί αίτημα του αναδόχου για απόκλιση της
κατασκευής του έργου από το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του.
21.6 Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται από το αρμόδιο κρατικό εργαστήριο ή από όποιο άλλο εργαστήριο
υποδειχθεί από την επίβλεψη, με ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε

Γ άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, άρθρο 159 ~ 2, του Ν.44Ι2(1ό.
21.7 Η παραλαβή και ο έλεγνος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην Κατασκευή του έργου ή
ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεγνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των

Γ οποίων ανήκει στην ομάδα επίβλεφης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής
ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της

1.. επιτροπής. Σε περίmωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση
λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται
κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.

Άρθρο 22ο: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των ερνασιών

Γ 22.1 Όλες οι ερνασίει θα εκτελεστούν σύιjφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό, κατά
Ι τρόπο άμεμττ-rο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.441 2(1 6, τους όρους

της σύμβασης και τις εντολές του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης.
Γ 22.2 Για ελαπώιjατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και υέγρι της οριστικής παραλαΙ3ής
L εφαρμόζονται σι διατάξεις των άρθρων 159 και 170 τουΝ.4412/16.22.3 Σύμφωνα με το άρθρο 159 ~ 3 του Ν.4412/16, εάν οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν

αποκαθίστανται από τον ανάδοχο κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική
Γ διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην
L αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαπωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, εάν

αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Εάν το ελάττωυα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί
r δυσανάλογες δαπάνες, με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις
Ι αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία περίπτωση, η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων
L εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.

22.4 Σύμφωνα με το άρθρο 159 ~ 4 του Ν.441 2(16, η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής
ασκείται σε ανατρετπική προθεσυία 10 ηυερών από την κοινοποίησή της. Με την ευπρόθεσυη ένσταση
αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής στην
ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, εάν ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωυα ως επικίνδυνο.

Γ 22.5 Σύμφωνα με το άρθρο 159 ξ 7 του Ν.4412/16, σε περίπτωση που ο ανάδογος δεν αποκαταστήσει τις
πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή, τότε σι εργασίες αποκατάστασης
της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεστούν με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος
και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή
των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
22.6 Σύμφωνα με το άρθρο 159 ξ 9 Ν.44Ι2(16, οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν
περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ σι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαπώματα περιλαμβάνονται
με μειωμένη τιμή.

L 22.7 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έρνου, εφαρμόζονται σι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
170 του Ν.4412(16 και η αποκατάσταση των ελαττωμάτων γίνεται από τη
Δ/νουσα Υπηρεσία.
22.8 Οι διατάξεις των παραγράφων 3-7 του άρθρου 159 του Ν.4412(16 εφαρμόζονται ανάλογα και για την

L. περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηυα τον
βαρύνει αυτή.

Γ 22.9 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαπώματα που διαπιστώνονται υετά την οριστική παραλαβή έχουν
I εφαρμογή σι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 23ο: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαριjογή της ιιελέτης και για την ποιότητα του έργου

23.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, τόσο για την εφαρμογή της
μελέτης όσο και για την ποιότητα των έργων υόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που

Γ ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
L 23.2 Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θαχρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της

παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.
23.3 Οι έγνραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων

L της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων
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I
συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για Τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση
ή αύξηση τιμών νια μεταβολές στα έρνα Που έγιναν Χωρίς έγγραφη διατανή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο.
Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των
ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για
κακοτεχνία.
23.4 Κατ’ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή
συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίmωση αυτή πρέπει να γίνει
σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφεiλει να ενημερώσει
αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών
εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις
εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή
της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 240: Ημερολόγιο έργου — Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας

24.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών Θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με τσ άρθρο 146 του Ν. 4412/1 6. Η
τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. Για την άρτια παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών σε
κάθε εργοτάξιο Θα τηρείται ενιαίο ημερολόγιο έργου. Προσκομίζεται οπωσδήποτε ανά δεκαπενθήμερο
συνοδευόμενο από τις φωτογραφίες του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.7 της παρούσας ΕΣΥ.
24.2 Για παράλειψη τήρησης ημερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, άρΘρο 146 παρ.4 του Ν.4412/16, που
δεν μπορεί να είναι κάτω των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ ανάλογα με το ύψος της
συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από
ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
24.3 Σύμφωνα με το άρθρο 138, ~ 7, του Ν. 4412/16, υπάρχει η υποχρέωση τήρησης Ημερολογίου Μέτρων
Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 με το οποίο αυτή επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύμφωνα μετην ~ 12 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

ΆοΘ~ο 25ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες I
25.1 Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους
πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% τηι αξίας
της σύμβασης Χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών
εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική
περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές
μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές,
που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πισrοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στσν επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις
οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές
μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Ά~θ~ο 26ο: Προκαταβολή

26.1 Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη Διακήρυξη της
Δημοπρασίας και τη Σύμβαση Γι αιιτήν εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 τοιι Ν ‘1412/16

Άρθρο 27ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή — Βεβαίωση περάτωσης εργασιών — Διοικητική παραλαβή

27.1 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν σι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170
«Προσωρινή παραλαβή», 171 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του
Ν. 4412/16.
27.2 Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου δηλαδή
από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίmωση
της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν
υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση. ~
τελική επιμέτρηση υποβληθέι από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της
παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Αν δεν υποβλnΘεί τελική επιμέτρηση από τον
ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής
επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενερνηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί
μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή Θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά
την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της.
27.3 Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 433 της 19/22.9.2000, καθιερώνεται ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου
έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενσ προσωρινά ή
οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την ~ 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.
305/96. Η παραπάνω διαπίστωση Θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Ευθύνη και μέριμνα
για την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. έχει ο ανάδοχος του έργου.
27.4 Στο άρθρο 171, ξ 1, του Ν. 4412/16, ορίζεται ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο
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του έργου και υποχρεούται σ-τη συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή. Για
r έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει
[ ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος

εγγύησης μικρότερος των 15 μηνών. Ως Χρόνος εγνύησης νια το παρόν έργο ορίζονται σι έει (6) υήνες.
27.4 Σύμφωνα με το άρθρο 172, 52, του Ν. 4412/16, η οριστική παραλαβή διενεργείται ιιέσα σε δύο (2) μήνες από
τότε που λήγει ο Χρόνος εγνύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60)
ημέρες μετά από την υποβολή από Τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.
27.5 Για τη ΒεΒαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16 και τίθενται

r προθεσμίες για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης, ήτοι 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αν οι εργασίες
έχουν περαιωθεί, για την αναφορά του επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αναφοράς
του επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ. Αν σι ττροθεσμίες δεν
τηρηθούν, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει όγληση, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια

F τριάντα (30) μέρες μετά.
27.6 Για τη διοικητική παραλαβή νια χρήση ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/1 6. Σύμφωνα μετην
5 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του
έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής.

Άρθρο 28ο: Δοκιυές εγκαταστάσεων

r 28.1 0 ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει με
δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούμενες δοκιμές, σι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιυών που θα

. υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο
Ϊ πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύμφωνα με το άρθρο 168 ~ Ι του Ν. 4412/16, μέσα στη συνολική
I προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες σι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμασίες του έργου.

28.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
28.3 Κατά το Χρόνο της υποχρεωτική’ συντήρησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.
4412/16 ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε
άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
28.5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει Βλάβη ή ζηυία νια την οποία ευθύνεται ο ίδιος. μέσα στην
προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την
επανόρθωση αυτή απ’ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
28.6 Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να συντάξει
χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει σ-την υπηρεσία σε δύο αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες
χειρισυού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές

. καταχωρείται στο φάκελο του έργου ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη του έργου.
28.7 0 ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάεει στουι χρήστες. τη χρήση
και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 29ο: Κατασκευαστικά σχέδια — Λήwη φωτογραφιών

Γ 29.1 Όλες σι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά στοιχεία, Τεύχη και
L Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τους. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος

συμμορφώνεται μόνο σε έγγραφες εντολές του Εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του.
29 2 0 εργοδότης είναι ιιποχρεωμένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, διαγράμματα ή
οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να υπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραυυατισυό του ‘Εργου. Ο ανάδοχος δεν

— θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε μη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον
επιβλέποντα, εφόσον όμως προηγουμένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριμένο αίτημα.

Γ 29.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα
- οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Εφαρμογής.

Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που αφορούν,
Γ ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο

επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων με μία από τις ενδείξεις “ενκεκριυένο” ήνια
1.. επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισμού αυτού. Καμιά

εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν μπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν
επιστραφούν εγκεκριμένα τα κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια”

I νοούνται τα λεπτομερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και σχέδια πουδείχνουν λεπτομέρειες των επί τόπου κατασκευαζομένων ειδών, τρόπους και μεθόδους κατασκευής και πορεία
εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας,
τεχνικές προδιαγραφές, διαγράμματα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το

I εiδος και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισμού στα οποία αφορούν.
29.4 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο

ι της επίβλεψης. Τα παραδιδόμενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίεςκαι να είναι συσχετισμένα μεταξύ τους. 0 ανάδοχος, παραλαμβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε
περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη με

Γ έγγραφό του, στο οποίο θα επισημαίνει τα συγκεκριμένα σημεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων.ι 29.5 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με
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την περάτωση των εργασιών και πριν από Την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος Θα πασαδώσει στον Εργοδότη
τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. σε τρείς σειρές, υπογεγραμμένα και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο «.dwg».
Τα σχέδια Θα περιέχουν όλες τις μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι
που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τμήμα του έργου, όπως έχει πράγματι εκτελεσθεί και
παραληφθεί, με τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του
ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν.
29.6 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίmωση που μεταγενέστερες εργασίες
καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει
δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής’ σχέδια
(εις διπλούν) σε αρχική μορφή, που Θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΓΤΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ”
πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόμενα και
υπογραφόμενα από την Επίβλεψη, Θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ”
σχεδίων. Επίσης Θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στον εργοδότη.
29.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φωτονραφίζει την υφιστάι~ενη κατάσταση και τις πραγματοποιούμενες
εττεμβάσεις και να εκτυπώνει με δαπάνες του έγχρωμες φωτογραφίες, ευκρινείς και καλλιτεχνικές σε καλής
ποιότητας φωτογραφικό χαρτί σε διάσταση ΙόΧ27εκ. Οι φωτογραφίες Θα λαμβάνονται πριν από την έναρξη των
εργασιών — κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου — και μετά το πέρας των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες της επίβλειμης και Θα παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή σταδιακά σε συσχέτιση με τις υποβαλλόμενες
επιμετρήσεις, τις οποίες Θα συνοδεύουν υποχρεωτικά.

Άρθρο 30ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους [
— Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο

30.1 Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργασιών
που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση, αφού προηγουμένως ενημερώσει και διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο, σι
δε αντίστοιχες εργασίες μπορεί να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και να διευκολύνει τα πιο πάνω συνεργεία ή άλλους εργολήπτες για την
απρόσκοmη κατασκευή του όλου έργου. Σε καμία περίπτωση η ύπαρξη άλλων συνεργείων ή εργολάβων δεν
αποτελεί αιτία για δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των
εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον
ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κάθε ‘

διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου με άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αμετάκλητα από την
αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης που επιβλέπει το έργο.
30.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις
απαιτούμενες οπές διέλευσης . φωλιές και αύλακες νια τον εντοιχισι.ιό σωλήνων ή σιωνδήποτε άλλων στοιχείων
Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, νωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση
γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης.
30.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε κατασκευές ‘

από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.
30.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζιιμία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή,
βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που
υπέστησαν τη ζημία ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση.

Άρθρο 31ο: Χρήση έργου ή τμήματός του πριν την αποπεράτωση

31.1 Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί
όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους
συμβατικούς όρους
31.2 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 και 157 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 32ο: Σύνδεση με δίκτυο Ο.Κ.Ω.

32.1 0 ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των εγκαταστάσεων με
τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ. ΟΤΕ. ΕΥΑΘ, κλπ)
32.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον ερνοδότη που τις καταβάλλει απ’ ευθείας
στους 0.Κ.Ω.

Άρθρο 33ο: Εξυπηρέτηση οργανισμών και επιχεισήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)

33.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω.. που
Θα πρέπει να μετατεθούν.
33.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε Θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση
για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην
εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 34ο: Καθαρισμός κατασκευών — εργοταξίων — εγκαταστάσεων

34.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη και μετά την αποπεράτωσή τους μέχρι τη διάλυση του εργοταξίου Π
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34.2 Αμέσως μετά την αποπεράτωση Του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει τις άχρηστες
r εγκαταστάσεις, κατασκευές, περιφράξεις και λοιπά υλικά, να απομακρύνει τα προϊόντα και να μεριμνήσει για τον

καθαρισμό των χώρων με δαπάνες του. Είναι υποχρεωμένος ακόμη να απομακρύνει από το έργο τον εξοπλισμό,
Τα μηχανήματα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίμματα που προέρχονται από
την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει υε ειδικευυένο προσωπικό όλους τους Χώρους και να

Γ μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ώστε σι Χώροι να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση και λειτουρνία. Κάθε σχετική
I εργασία Θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο με φροντίδα του και δαπάνες του, μετά από εντολή της Υπηρεσίας που

έχει την επίΒλεwη και σύυφωνα υε τις οδηνίες της. Οι εντολές αυτές σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη
μείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου.
34.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω

. παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαiωμα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασμό
του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόμενες εργασίες κατεδάφισης, απομάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού Θα έχει

Γ περάσει χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αμέσως
επόμενη πληρωμή.

Άρθρο 35ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

35.1 Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/16.
35.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα
από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96 (π.χ. τεχνητός — φυσικός φωτισμός, πόσιμο νερό, μέτρα
πυρανίχνευσης — πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι
ανάπαυσης).

Γ 35.3 Ο ανάδογος πρέπει να μεριμνήσει νια την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το
Νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 778(80: «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση σικσδσμικων εργασιων» και το
Π.Δ. 1073(81: «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού », και κάθε άλλη διάταξη που Θα Ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια
κατασκευής του έργου. Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 305(96: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την ο*,ιία 92/57/
ΕΟΚ», του Ν.1568/85: «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και του Ν.1430/84: «Κύρωση της 62 ΔιεΘνούς
Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση Θεμάτων που

L έχουν σχέση με αυτήν», καθώς και του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ-84 A) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων.

Γ 35.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάΕεις
L και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που Θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό τουή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου, άρθρο 138, ~ 7, του Ν.

4412/16.
35.5 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει και να τηρεί τα οριζόμενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα

L στάδια κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σύμφωνα με την
απόφαση Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ., υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔΙοικ.889/03 (ΦΕΚ Β 16/14-1-03), επιβάλλεται η αναγραφή στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δημοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν

L από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, κατά την εκτέλεση του έργου.Οι υποχρεώσεις αυτές υπενθυμίζονται, καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήματος Οργάνωσης &
Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.), κατά την εκτέλεση του έργου.

Πρόληιμη και αντιμέτωπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων ‘Εργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υj.

1.1 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και

Ι Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντλαξει τον τελικό Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται σι
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με

L την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσιόπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον
ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το Δημόσιο.

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα είής:
1.1.1 Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, σύντομη περιγραφή του έργου, ακριβής διεύθυνση του έργου, στοιχεία
του κυρίου του έργου, στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.

L 1.1.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας1.1.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
1.1.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξη του εργοταξίου

[ 1.1.5 Καθορισμός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων
L 1.1.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών

1.1.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’βοηθειών
1.1.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι

[ ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε
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I
ύψος
1.1.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
1.1.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε
φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας Π.χ.
Χ χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ= μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ υψηλή εκτίμηση κινδύνου
Σε περίmωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο επιπλέον
απορρέοντες κίνδυνοι.
1.1.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν
1.1.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο Θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή
του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ.
305/96)

Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εεής:
1.1 .Α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθμό αδείας, στοιχεία του κυρίου του
έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ.
1.1.3 Στοιχεία του έργου:
τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές μελέτης
1.1 .Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε Θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες
συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ.
Ενδεικτικά σι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών,
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ), στην
πυρασφάλεια κλπ.
1.1 .Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
- Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που Θα αφορούν στη χρήση του έργου από τους
χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που Θα διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε
χρήστης να γνωρίζει πώς Θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι Θα κάνει ατην περίπτωση έκτακτων γεγονότων.
- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στη συγκεκριμένη εργολαβία, σε συνθήκες κανονικής
λειτουργίας και σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ.
- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου.

35.6 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. συυπληρώνονται και τηρούνται στο ερνοτάξιο με ευθύνη
του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία παρακολουθεί και
υποχρεώνει τον ανάδοχο για την τήρηση και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. — Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο
Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
35.7 Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες σι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην
οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.
35.8 0 ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες
γενικά ιι<., Οέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.
35.9 Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ’ ολοκλήρου ποινικά και αστικά νια κάθε ατύχημα που Θα οφείλεται στη
μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
35.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόμενες ή
κοινοποιούμενες σε αυτόν διατανές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
35.11 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου
απασχολούμενο εργατοτεγνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που Θα συμβεί ατύχημα σε αυτό.
35.12 Ο ανάδογος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία
εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίmωση που ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις
Περί Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική
εταιρία.

Άρθρο 36ο: Ειδικές δαπάνες που Βαρύνουν τον ανάδογο

36.1 Στα νενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαμβάνονται και σι παρακάτω δαπάνες:
α) σι τοπογραφικές εργασίες που Θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης, με τις πιθανές τροποποιήσεις της
β) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων Εφαρμογής, Ημερολογίου,
δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 37ο: Δημοσιεύσεις — Φύλαεη του ερνοταξίου, των υλικών και του έργου
— Προστασία της βλάοτησης-Αρχαιότητες
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37.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδογο να κάνει, χωρίς Προηγούμενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο
Γ Διεύθυνσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης., οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση υε το έρνο.

37.2 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των
υλικών και του έργου μέχρι την προσωρινή παραλαβήτου.
37.3 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριιiμάτων σε κατάλληλες

F Θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγμένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης
και για την αποθήκευση των προϊόντων καΘαίρεσης σε ειδικά cοηΙaίηθΓs μέχρι την απομάκρυνσή τους, ώστε να μην
παρεμποδίζονται η λειτουργiα των καταστημάτων και η κίνηση των διερχομένων.

— 37.4 0 ανάδογος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα Βλάστηση, όπως δένδρα και
θάμνους που βρίσκονται ατην περιοχή Του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του
έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. 0 εργολήπτης Θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη
δένδρων και θάμνων η οποία Θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.

Γ 37.5 0 Ανάδογος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την Δ/σα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή του
έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην
περίπτωση αυτή, άρθρο 138512 του Ν. 4412/1 6.

Άρθρο 38ο: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση απο~ηιJιώσεων

38.1 0 ανάδοχος δε δικαιούται καμία απο~ηυίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο
F έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηι.ιιά του που οφείλεται σε αμέλεια,

απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας
βίας της 51 του άρΘρου 157 του Ν.4412/16. 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις Βλάβες που
τον Βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

L 38.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412(16.
38.3 Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή σι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί
από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως
ορίζεται στη σύμβαση. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο
των έργων που προέρχονται από ανωτέρα Βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με
τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
38.4 0 ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλονη προθεσμία τα
ελαττώματα του έρνου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή.
Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε

Γ βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον
L ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται

σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
38.5 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει

παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 39ο: Επιστροφή εννυήσεων καλής εκτέλεσης

39.1 Η εγνύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης κατά το
άρθρο 132 του Ν. 4412(16, μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και σι
Εγγιιήσεις περιορίζονται στο 20% του ποσοστού της 56β του άρθροιι 72 τοιι Ν 44 12/16 Το τελειιταίο μέρος
των εγγυήσεων αποδiδεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού

1_. λογαριασμού.

Άρθρο 40ο: Υποκατάσταση αναδόχου - Υπεργολαβία

40.1 Σύμφωνα με το άρθρο 164, 5 1 του Ν. 4412/16 η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του
έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η υποκατάσταση του
αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά

L υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται,
χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

L Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει εκχωρήθει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει
έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους
του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου.
40.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.4412/16.

L 40.3 Σύμφωνα με το άρθρο 166 5 1 του Ν. 4412/16 για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις
συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του
υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου

L άρθρου. Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος τουέργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας.
40.4 Σύμφωνα με το άρθρο 166 5 5 του Ν. 441 2(16 η διευθύνουσα υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση. μπορεί να
μην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, σι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε

L τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων,
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σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη Κατασκευή του
έργου που συμφωνήθηκε ως αντικείμενο της υπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρεσίας, περί
μη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται μόνο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου
I του άρθρου 165 του Ν. 4412/16 και κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 143 του Ν. 4412/16, καθώς και στην προϊσταμένη αρχή, μαζί με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος
συμφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας.
40.5 Η έγκριση της υπεργολαί3ίας έχει τις ε€ής συνέπειες:
α) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον
υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας.
β) Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο
Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ.
ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλεψης.
40.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 165 και 166 του Ν.4412/16. [‘

Άρθρο 41 ο: Έκτττωση αναδόχου — Διακοπή ερνασιών — Λύση της σύuόασης

41.1 Σύμφωνα με το άρθρο 160 9 1 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τιc συμβατικές του [‘
υποχρεώσεις ή δε συιjμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το
νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και σι συνέπειες για τον ανάδοχο
καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου.
41.2 Η διαδικασία και σι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης τηc σύμβασης είτε από υπαιτιότητα
αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν.
44 12(1 6.

Άρθρο 42ο: Διαφωνίες — Ενστάσεις — Διαιτησία

42.1 Σύμφωνα με το άρθρο 174 9 1 του Ν. 4412/16, κατά των πρά&ων ή παραλείwεων της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόγου γωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρμόδια
Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των πράξεων ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την
κοινοποίηση της πράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 174 9 2 Ν. 4412(16, η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη
Αρχή, η οποία υποχρεώνεται να εκδώσει απόφαση εντός 2 μηνών από την κατάθεση της ένστασης.
42.2 Σε περίτrτωση απόρριψης της ένστασης ή παρέλευσης άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας’ ο ανάδοχος
μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών. Η διαδικασία περιγράφεται στις 9 3 —

17 του ίδιου άρθρου.
42.3 Σύμφωνα με το άρθρο 175 91 του Ν. 4412/16, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που
προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου επιλύεται με προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής ή Πολιτικής Δικονομίας. Η διαδικασία διέπεται από τις επόμενες παραγράφους του
ιδίου άρθρου. .

Άρθρο 43ο: Ασφαλίσεις νια ατυχήματα Ασφάλιση έργου

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει και φέρει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ και στους λοιπούς
ασφαλιστικούς φορείς. Εξ άλλου ρητά καθορίζεται ότι όλες σι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που
προκύπτουν από τον υφιστάμενο κανονισμό και τρόπο ασφάλισης των απασχολουμένων, σε Οικοδομικές ή
Τεχνικές εν γένει εργασίες προσώπων, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, οι δαπάνες καταβολής
ημερομισθίων των ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωσης λόγω απόλυσης,
καθώς και κάθε νομίμως ισχύουσα εισφορά για οιονδήποτε ειδικό ασφαλιστικό οργανισμό για έργα όπως το υπό
εκτέλεση.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν τα καταβαλλόμενα στο προσωπικό των έργων, δώρα εορτών Χριστουγέννων’ Πάσχα,
επιδόματα αδείας κλπ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, το έργο ασφαλίζεται wc προς τις υλικές ζημιές και απώλειες και
τις αστικές ευθύνες για σωματικές βλάβες και απώλειες ή ζημιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται:
-Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζημιάς ή καταστροφής μερικής ή ολικής κατά τις
περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
-Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή
και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζημιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και
συντήρησης του έργου.
-Ασφάλιση διασταυρούμενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικές ζημιές σε
περιουσιακά στοιχεία και για σωματικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου.
-Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
για την κατασκευή του έργου.
-Ασφάλιση υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζημιών κατά την περίοδο
εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου.
-Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούμενου προσωπικού κατά τις περιόδους
εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.



Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι Τρίτων Θα πρέπει νσ είναι σωματικές βλάβες ή Θάνατος
Γ 200.000 €1 άτομο, 1.000.000 € (περιστατικό (ομαδικό ατύχημα) και υλικές ζημιές (θετικές και αποΘετικές) 300.000

€ (περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης Θα είναι τουλάχιστον το
ποσό των 1.200.000 €.

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε νόμιμη ισχύ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του ‘Εργου το αργότερο
εντός είκοσι (20) ηυερών από την υπονοαφή της σύυΒασης του έρνου.

Άρθρο 44ο: Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εγγράφων

44.1 Σύμφωνα με το άρθρο 143 51 του Ν. 4412/16, οι κοινοποιήσεις εννράωων της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο
ή τον αντίκλητο νίνονται υε όργανο της Υπηρεσίας ή υε οποιοδήποτε δηυόσιο όρνανο ή υε δικαστικό επιυελητή. Για
την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του

Γ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
1 44.2 Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν.4412/16 η ανάδογος επιxείρηση γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη

νόμιυη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν πληρεεούσιους.
44.3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩΔΕ, σι σχετικές με τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα άρθρα

Γ 222 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρο 45ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου

45.1 Δε Θα πραγυατοποιούνται οχλιούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
45.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζομένων χώρων.

Γ 45.3 Κατά τις εργασίες απόρριwης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την
1. απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθμίζει με υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.

45.4 Απανορεύεται n piwn υλικών από wηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται ο
-. επικίνδυνος χώρος, να προσέχει μην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε Θα αρχίσει ή ρίψη, άρΘρο 90, του Π.Δ.

1073/8 1.
— 45.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα αττουακρύνονται το πολύ εντός 48 ωσών από τον χώρο του έργου, με ευθύνη και

δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τους
Γ χώρους εντός και εκτός του κτιρίου καθαρούς, να απομακρύνει αμέσως τα μπάζα τα οποία Θα συγκεντρώνει σε
[ συγκεκριμένο χώρο στην αυλή που Θα υποδείξει η επίβλεψη και να μη δημιουργεί εστίες μόλυνσης.

45.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση ερνασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Νόμος. Σε
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αμοιβή. Κατά την εκτέλεση

Ι μιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται
L στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι

τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά πέραν
της 14:30 ή σε ημέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού λάβει προηγουμένως τις σχετικές άδειες
(Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνομία).
45.7 Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση
να επισηιiάνει το εργοτά~ιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήυανσrι ακόυη και φωτεινή και προστατευτικό

Γ περίφραγjjα στα επικίνδυνα σηιjεία του έρνου, να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάληιμης των πε~οδροιjίων,
L να τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να

γίνεται αμέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του από κάθε διερχόμενο πεζό ή όχημα ημέρα και νύχτα, να εκδίδει
, ειδικές άδειες από τις Αστυνουιιςές Αρχές κλπ. Χωρίς πρόσΟετη αποίηυίωση

L 45.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων γενικά, πρέπεινα εκτελούνται με τη μεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζημίες ή ατυχήματα, για τα οποία ο ανάδοχος Θα
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει με δαπάνες του και ερχόμενος
σε επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς να εφοδιαστεί υε τα απαραίτητα διανράιjυατα και τα σχετικά

L στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε δοκιμαστική εκσκαφή για την
επισήμανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους.
45.9 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οyηυάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου,
ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας (Τροχαίας κίνησης).

L 45.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που Θα αναφέρει τον τίτλο του έργου, το
όνομα του Κυρίου του ‘Εργου, των συνεργατών του, το όνομα του Αναδόχου, των μελετητών και των συνεργατών

— του. Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει με δικά του έξοδα και να αποκαθιστά
L τον χώρο στην αρχική κατάστασή του.45.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο υεταωορικό υέσο νια την επίΒλεwη.

45.12 Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά, τα υηχανήυατα, ικριώυατα κλπ. σε σηυεία στο κτίριο, όπου Θα του υποδείξει
Γ η επίβλεψη, λαιiΙ3άνει όλα τα απαραίτητα ιjέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηυάτων, εστιών υόλυνσης κλπ.
I Όταν παραλαμβάνει τα κλειδιά του κτιρίου φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια αυτού. Ιδιαίτερα όταν εκτελεί εργασίες

κατά την διάρκεια των διακοπών είναι υπεύθυνος να κλείνει πόρτες και παράθυρα. να κλειδώνει το κτίριο, να κλείνει
τις παροχές Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Δ.Ε.Η.. κλπ. να απομακρύνει ή να ασφαλίζει τα επικίνδυνα εργαλεία του.
45.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση όλων των

1.. απαιτούυενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία για παρακώλυση της κυκλοφορίας
κατά την μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο, από την πολεοδομία για έκδοση άδειας μικρής κλίμακας,
48ωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τις ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδοχο Βαρύνει κάθε δαπάνη un κατανουαζόυενη ρητά

ι αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή
19



απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις όπως και κάθε
είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου.
45.14 0 ανάδοχος στην περίmωση τοποθέτησης ικριωυάτων και εκτέλεσης ερνασιών (π.χ. καθαίρεση σαθρών
επιχρισμάτων), σε κοινόχρηστους Χώρους (πεζοδρόυια, πε(όδρουουd αρυοδιότητας Δήμου Σύρου Ερυούπολης
δεν απαιτείται να λάΒει ιδιαίτερη έγκριση από την Δ/νση Οδοποιίας και την Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών
Έρνων. δεδομένης της απόφασης για την εκτέλεση του έργου. Η απαλλαγή αυτή δεν περιλαυΒάνει 0.Κ.Ω. ή
υποχρεώσεις καταβολής τελών ή λήψη άδειας από άλλους φορείς ή υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, Πολεοδομία
κλπ.
45.15 0 Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων,
καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωμένο αντίγραφο σύυΙ3ασης με εγκεκριυένο σύστηυα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 3ό259ΙΙ757ΙΕΙ03Ι10-ΦΕΚ 13126/24-8-2010) -‘

Άρθρο 46ο: Διάφορα θέυατα

46.1 Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύμβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια της
ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα
για μερική ή ολική λύση της Σύμβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε με αυτήν, σε
περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης μεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόμα και εάν από την
μεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο.
46.2 Όλα τα Συμβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η
χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο
έργο.
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Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου
Διάφορα Θέματα
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Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΕΡΓΟ:Βελτίωση και αναβάθμιση

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ δημοτικών κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00C (με ΦΠΑ)
Αριθμός Μελέτης: 8/2020 Κ.Α.: 30.7331.030
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ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ — ΣΥΡΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020



rn



1 m rn rn ~- ι~ rn ~n ii I i -n m -η -n —

ΕΡΓΟ: Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΓΙΟΑΗΣ Αρ.Μελ: 8/2020
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)
(fl.Δ 305/96, ΆΡΘΡΟ3, ΠΑΡ.3,4,5,6,8,9,ΙΟ)

ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασiες που αποσκοπούν στην βελτίωση και αναβάθμιση των κτιρίων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
Συντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του Τεχνικού ρογράμματος 2020 του Δήμου’ ο προύπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,0%
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η δαπάνη του θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.080 του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020, με τiτλο «Βελτίωση και
αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων» και χρηματοδότηση του εργου από KArl flOE & ΚΑΠ 2019.

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:
Η παρούσα μελέτη αφορά βελτιώσεις και αναβαθμίσεις n piwv που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Η υπηρεσiα μας αξιολογεί και θέτει
προτεραιότητες στις εργασίες βελτιώσεις και αναβαθμίσειι κτιρίων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης’ σι οποίες συνήθεις εργασίες είναι
οικοδομικές’ υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές.
Η εκτίμηση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελετη έγινε’ λαμβάνοντας υπόψη τις εκτελεσθείσες εργασίες από την Υπηρεσία μας, κατά τα προηγούμενα
έτη. Αναλυτικά το είδος των εργασιών περιγράφεται στο nμολόγιο της μελέτης.
Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση της υγιεινής’ της ασφάλειας’ και της λειτουργικότητας των χώρων’ καθώς και η αποκατάσταση βλαβών που
προκύπτουν από την χρήση τους ή λόγω καιρικών φαινομέέων.
Πρόκειται να εκτελεστούν σι παρακάτω εργασίες ενδεικτικά ιαι όχι περιοριστικά:

. Αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλόμενων στη διάβρωση του οπλισμού

. Κατασκευή — επισκευή επιχρίσματων

. Χρωματισμοί τοίχων’ οροφών και κουφωμάτων

. Στεγανοποιήσεις’ Υγρομονώσεις

. Κατασκευή — επισκευή τοιχοδομών
• Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διασ-ολής με ελαστομερές πολυσυρεθανικό υλικό
• Αντικατάσταση — επισκευή ξύλινων κουφωμάτων’
. Αντικατάσταση υαλοπινάκων,

. Επενδύσεις δαπέδων και επιστρώσεις τοίχων



Όλες σι εργασίες, Θα γίνονται ύστερα από αυτοψίες Του ετιβλέποντα του έργου με Τον ανάδοχο, για εντοπισμό της υπάρχουσας κατάστασης και την υπόδειξη επί Τόπου
των θέσεων που Θα γίνουν σι παραπάνω εργασίες. Θα ακολουθεί έγγραφη διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίών του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, η οποία Θα
προσδιορίζει την ακριβή Θέση και Το είδος κάθε εργασίας.
Τυγόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω Θα γίνονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΔιευΘύνουσας Υπηρεσίας για την Καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του Θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και Θα διαθέτουν και Θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας
(Μ.Α.Π.).
Για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών, ο ΑνάδοχDς υποχρεούται να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη εργασία και προμήθεια υλικού, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά στα συμβατικά τεύχη.

Το έργο Θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. Επίσης, ισχύουν το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, σι
εγκύκλιοι ΥΠΟΜΕ κ.λπ., σι Υπουργικές Αποφάσεις, σι Κανcνισμοί κ.λπ. που αφορούν εν γένει στα Δημόσια και Δημοτικά Έργα.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών, με μέγιστο ποσοστό nς οικοδομικές, επομένως το σύνολο των εργασιών αποτελεί μια ομάδα. Η προμέτρηση τους ειναι
δύσκολη, λόγω της φύσης ιων διάσπαρτων και απρόοτττων εργασιών, ήτοι τοπικές μικρές ειτεμβάσεις οικοδομικών κυρίως και έπειτα υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών
εργασών, επομένως δεν πεοιλαμβάνονται ποσότητες των επιμέDους εονασιών. (άρθρο 53 παρ. 7 περ. I & 125 του Ν.4412/16).

Τυγόν παQεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΔιευΘύνουσας Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.
o κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και θα διαθέτουν και Θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ.).
Για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχ3ς υποχρεούται να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη εργασία και προμήθεια υλικού, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά στα συμβατικά τεύχη.

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Τα δημοτικά κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

4. Στοιχεία του κύριου του έργου:
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης.
Προϊστάμενη αρχή είναι ή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
ΔιευΘύνουσα και Επιβλέπουσα υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσια του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

5. Στοιχεία του υττόχρεου για την εκπόνηση τον Σ.Α.Υ:
Κατά την φάση εκπόνησης της μελέτης υπόχρεος για την απόνηση του ΣΑΥ είναι ο μελετητής του έργου και κατά την φάση εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος του έργου ή
άτομο το οποίο ορίζει ο ανάδοχος μετά την σύμφωνη γνώμΓ της επίβλεψης

= rn m m -η ~η
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ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συμπληρώνονται σι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες «Πηγές κινδύνων «κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις
και αποφάσεις εργασίας»

0 συντάκτης ττου ΣΑΥ:
Ι .Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμμα-ος του μελατούμενου έργου ‚όπως αυτές απάρριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του Σ.Α.Υ σε Θέσεις του
πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας ‚είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσοτέρων φάσεων I υποφάσεων ‚Θα Πρέπει να γίνει
αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου.
2.Για κάθε επιμέρους φάση/απόφαση εκτέλεσης του έργου επισημαiνει τους κινδύνους που ‚κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν .Η επισήμανση γίνεται με την
αναγραφή των αριθμών 1,2,ή 3 στους κόμβους του πίνακα ‚όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική ‚αποδίδει δε την
αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνετα ότι :
Είτε (I) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας (π.χ κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα δε παλαιά
οικοδομή),
Είτε H σι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξη~iένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ‚(κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφών ‚όταν το έδαφος είναι
μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί ‚κ.λπ)
Είτε Hi o κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή
γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενές καυσίμων).

o αριθμός Ι χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
Είτε (I) η Πηγή του κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρ3νικά διαλειπόντα τρόπο (π.χ κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών , σε οικοδομικό εργοτάξιο), είτε (H)
δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων ‚(π.χ κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), είτε (Hi)o κίνδυνος δεν είναι σοβαρός,
έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ κίιδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών συνθήκες καύσωνα)

o αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των Ι και 3 περιπτώσεις.

(1) 1.1 χωματουργικές εργασίες — ιατασκευές απο σκυρόδεμα
ΦΑΣΕΙΣ —

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2) 2.1 Τοιχοποιίες — Επιχρiσματα- Κατασκευές ξύλινες και μεταλλικές - Επενδύσεις — Ειτιστρώσεις — Χρωματισμοί - Τελειώματα

(3) 3.1 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις



Φάση i~ Φάση 2~ Φάση 3~

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

01000 Αστοχίες
εδάφους
01100. Φυσικά 01101 Κατολίσθηση Απουσία ‘ ανεπάρκεια
πρανή υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία ανεπάρκεια
προστασίας

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /
εξοπλισμός

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατιέάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση . Κινητός

εξοπλισμός
01200.Τεχνητά 01201 Κατάρρευση. Απουσία /ανεπάρκεια
πρανή & Εκσκαφές υποστήριξης

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία! ανεπάρκεια
προστασίας

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύυωση
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις!

εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατι’ιάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες 01301 Κατατττώσεις οροφής / παρειών.
εκσκαφές Ανυποστήλωτα τμήματα

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών.
Ανεπαρκής υποστύλωση

01303 Καταπτώσεις οροφής !παρειών.
Καθυστερημένη υποστύλωση

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής
01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

01402 Προύπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές/ γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζΌντα
01407 Υποσκαφή Ι απόπλυση

m ~n —ι —
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01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση- φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση- ανθρωπογενής

αιτία
01500. Άλλη Πηγή 01501

01502
01503

02000 Κίνδυνοι από
εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100 Κίνηση 02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχηjάτος
οχημάτων και 02102 Συγκρούσεις οχήματος- πρcσώπων
μηχανηματων 02103 Συγκρούσεις οχήματος- σταθερού

εμποδίου
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος — σταθερού

εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής

ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς Ανεπαρκής

προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκπροχιασμός

02200 Ανατροπή 02201 Ασταθής έδραση
οχημάτων και 02202 Υποχώρηση εδάφους! δαπεδου
μηχανηματων 02203 Έκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση
02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα 02301 Στενότητα χώρου
με κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων
τμημάτων — πτώσεις

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. Τμημάτων —

παγιδεύσεις μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήμα-α και τμήματά

τους
02400. Εργαλεία 02401 Αεροσυμπιεστής
χειρός 02402 Δράτrανα, κρουστικά ερναλεία χειρός

κ.λ.π



02403
02500. Άλλη Πηγή 02501

02502
02503

03000 Πτώσεις από
ύψος
03100 Οικοδομές - 03101 Κατεδαφίσεις Ι Ι Ι
κτίσματα 03102 Κενά τοίχων

03103 Κλίμακα 1 1
03104 Εργασία σε στέγες 1 1

03200. Δάπεδα 03201 Κενά δαπέδων 1 1
εργασίας- 03202 Πέρατα δαπέδων 1
προσπελάσεις 03203 Επικλινή δάπεδα Ι Ι Ι

03204 Ολισθηρό δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυψωμένες δίσδοι και πτζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες Και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα . Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μη~ανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 1 1
03302 Ανατροπή . Αστοχία συναρμολόγησης 1 1
03303 Ανατροπή . Αστοχία έδρασης 1 1

03304 Κατάρρευση . Αστοχία υλικού ικριώματος 1 1
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 1 1

03400. Τάφροι 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφη 1 Ι
/φρέατα 03402

03500. Άλλη Πηγή 03501
03502
03503

04000 Εκρήξεις —

Εκτοξευόμενα
υλικά- Θραύσματα
04100 Εκρητικά- 04101 Ανατινάξεις βράχων
Ανατινάξεις 04102 Ανατινάξεις κατασκευών

~1
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04103 Ατελής ανατiναξη υπονόμωι
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή- έκλυση εκρηκτικων αερίων και

μιγμάτων
04200. Δοχεία κατ 04201 Φιάλες ασετιλίνης !οξυγόνc~
δίκτυα υπό πίεση 04202 Υγραέριο

04203 Υγρόάζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης

λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
υλικών υπό ένταση 04302 Προεντάσεις οπλισμού! αγκ~ρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις!τεμαχισμός λίθων

04400. Εκτοξευόμενα 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
υλικά 04402 Αμμοβολές Ι ι

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις Ι Ι ι
04500. λλλη Πηγή 04501

04502
04503

05000. Πτώσεις —

μετατοπίσεις
υλικών και
αντικειμένων
05100. Κτίσματα— 05101 Αστοχία. Γήρανση
φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτισrτ

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική Ι Ι Ι

καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση Ι I Ι
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων
05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων



05200. Οικοδομικό 05202 Διαστολή — συστολή υλικών
στοιχεία 05203 Αποξήλωση δομικών στοιχειων Ι Ι 1

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα Ι Ι Ι

05205 Φυσική δυναμική καταπόνη~η Ι Ι I
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση Ι Ι Ι
05207 Κατεδάφιση Ι Ι Ι
05208 Αρμολόγηση! απαρμολόγηση προκατασκ. Ι Ι Ι

Στοιχείων
05300. 05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα!
Μεταφερόμενα υλικό- ανεπάρκεια
Εκφορτώσεις 05302 Μεταφορικό μηχάνημα. ΒλάΒη 1 1 1

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπε~φόρτωση
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής Ι Ι Ι

έδραση
05305 Ατελής/ έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτhυ Ι Ι Ι
05307 Πρόσκρουση φορτίου 1
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1 1
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βα~έων φορτίων Ι Ι Ι
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υτmρφόρτωση

0531 1 Εργασία κάτω από σιλό
05400. Στοιβασμένα 05401 Υπερστοίβαση
υλικά 05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού

σωρού
05403 Ανορθολογική απόληιμη

05500. Άλλη Πηγή 05501
05502
05503

06000. Πυρκαϊες
06100. Εύφλεκτα 06101 Έκλυση! διαφυγή εύφλεκτωιι αερίων
υλικά 06102 Δεξαμενές! αντλίες καυσίμων

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κι’π εύφλεκτα 1 1
06104 Ασφαλτοστρώσεις ! χρήση πίσσας 1
06105 Αυτανάφλεξη- εδαφικά υλικ~
06106 Αυτανάφλεξη- απορρίμματα Ι Ι Ι
06107 Επέκταση εξωγενούς εστbς. Ανεπαρκής

προστασία
. 06201 Εναέριο; αγωγοi υπό τάση

—
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06200. Σπινθήρες και 06202 Υπόγεισι αγωγοί υπό τάση
βραχυκυκλώματα 06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση

06204 Εργαλεία Που παράγουν εξωτερικό Ι Ι Ι
σπινθήρα

06300. Υψηλές 06301 Χρήση φλόγας- οξυγονοκο.λλήσεις
θερμοκρασίες 06302 Χρήση φλόγας- κασσιτεροκ~λλήσεις

06303 Χρήση φλόγας- χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις
06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. λλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι
06402
06403

07000.
Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
εγκαταστάσεις 07102 Προοπάρχοντα υπόγεια δίκ-υα

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
07104 Προϋπάρχοντα ειτίτοιχα δί~cυα
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργ~υ
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική ποοστασία

07200. Εργαλεία - 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
μηχανήματα 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών
σωλήνων

07302
07303

08000. Πνιγμός!
Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση
08103 Βύθιση! ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες /τrαράλιες εργασιες. Πτώση
08105 Παρόχθιες /παράλιες εργασίες

Ανατροπή μηχανήματος
08106 Υπαίθριες λεκάνες/ Δεξαμεντς. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες/ Δεξαμενές. Ανατροπή

μηχανήματος
08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργcυ



08200.Ασφυκτικό 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμ..ιοι
περιβάλλον 08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικΟ’ καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβεστη, κλπ.
08204 Εργασία σε κλειστό χώρc- ανεπάρκεια

οξυγόνου
08300. Άλλη Πηγή 08301

08302
08303

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές 09101 Συγκολλήσεις! συντήξεις Ι
θερμοκρασίες 09102 Υπέρθερμα ρευστό

09103 Πυρακτωμένα στερεό
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Άσφαλτος / πίσσα
09106 Καυστήρες
09107 Υπερθερμαινόμενα Τμήματα μηχανών

09200. Καυστικά 09201 Ασβέστης
υλικά 09202 Οξέα

09203
09300. Άλλη πηγή 09301

09302
09303

10000. Έκθεση σε
βλαιπικούς
παράγοντες
10100. Φυσικοί 10101 Ακτινοβολίες
παράγοντες 10102 Θόρυβος! δονήσεις

10103 Σκόνη
10104 Υπαίθρια εργασία. ΓΙαγετός
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσω’rnς
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώροι. εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση/ υποπίεση
10110
10111
10201 Δηλητηριώδη αέρια

. ,~



I m ι’~ Γ ‚ — ; 1; j I j

16200.Χημικοί
παράγοντες

Χρήση τοξικών υλικών

10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών! βε’νίκια, κόλλες, Ι Ι Ι

μονωτικά, διαλύτες
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ <αύσης 1
10208 Συγκολλήσεις 1 1 1
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες

10300. Βιολογικοί 10301 Μολυσμένα εδάφη
παράγοντες 10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμο~ς, βόθρους,
βιολογικούς καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307

10202
10203 Αμίαντος



ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για Κάθε «Πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίν~κες Του Τμήματος Β (στήληΙ) καταγράφονται σι φάσεις/αποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη
2), αναγράφονται σι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθε~ίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3)και συμπληρώνεται τα κατά την Κρίση του συντάκτη
αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

(*)Αναφέρονται σι διατάξεις που περιέχουν τα απαιτούμενα ~ιάθε φορά μέτρα.
(**)Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων ‚αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν
είναι επαρκή για την συγκεκριμένη πίστωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους
(βλ. Άρθρο 3,παρ.5 του Π.Δ 305/96)

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

Β
(1) (2) (3) (4)

ΠΗΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠCΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ H’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΧΟΥΝΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

01201 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15

01202 12,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 2’ 9, 13

02101 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45-51

02102 1,2,3 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 205/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02103 1,2,3 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 205/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02104 1 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 305/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02105 1 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 305/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02106 1 Π.Δ.1 073/81 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85

02205 1,2 Π.Δ. 1073/81, ΑΡΘ 45-51’ 85

02401 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 46 και ΠΔ 95/78

03101 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 19

03103 1,2 ΠΔ 1073/81: άρθρο 41, Π.Δ. 778/80 αρθ. 20

03104 1,2 ΠΔ 1073/81: άρθρο 41, Π.Δ. 778/80 αρθ. 20
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03201 1,2 ΙΔ 1073/81: άρθρα 38,40, Π.Δ.778/80 αρθ. 20
03202 1 ΙΔ 1073/81: άρθρο 38, Π.Δ.778/80 αρθ. 17
03203 1,2,3 ΙΔ 1073/81: άρθρο 38, Π.Δ.778/80 αρθ. 17
03301 12,3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ‚Π.Δ. 778/80: αρθ. 9 και Απόφαση

16440/Φ. 10.4/445/1993
03302 1,2,3 ΙΔ 1073/81: άρθρο 34 ‚Π.Δ. 778/80: αρθ. 3,4,5,6,7,8,10,13.

Ι.Δ. 305/96, Παράρτ~μα IV, Β ΙΙ, παρ.6 και Απόφαση
6440/Φ.1 0.4/445/1993

03303 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ‚Π.Δ. 778/80: αρθ. 3,4,5,6,7,8,10,13.
Ι.Δ. 305/96’ Παράρτ~μα IV, Β ΙΙ, παρ.6 και Απόφαση
6440/Φ. 10.4/445/1993

03304 1,2,3 Π.Δ. 778/80: αρθ. 4 13 και
Απόφαση 16440/Φ.1 0.4/445/1993

03305 1,2,3 Ι.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 34-36
03401 1,2,3 ΙΔ 1073/81: άρθρο 40,41 ‚Π.Δ. 778/80: αρθ. 20
04402 1,2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 103,104,105, 106

και Π.Δ. 396/94
04403 1,2,3 ΠΔ 1073(81: άρθρο 105 και Π.Δ. 396/94
05104 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 24, 33
05105 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 18,27,28,33
05203 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25°
05204 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20’ 22, 25°
05205 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25°
05206 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20’ 22, 25°
05207 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18’ 20, 22, 25°
05208 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18’ 20, 22, 25°

05302 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 46’ 47,48
05304 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 25’ 86

05306 1,2,3 ΠΔ 1073(81: άρθρα 25’ 86
05307 2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 25,86
05308 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 25, 86
05309 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 άρθρε 91

06103 2,3 ΠΔ 1073(81: άρθρο 96



06104 2 .ΠΔ 1073/81: αρθρο 96
06106 12,3 ΠΔ1073/81:άρθρο9ό

06204 1,2,3 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, ιταρ.2

06301 2 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 96

07101 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 78, 79 και
Π.Δ. 305/96 Παράρημα IV, Β ΙΙ, παρ.2

07102 1 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 75-79

07103 1 Π.Δ. 305/96 Παράρ-ημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.2

07104 1 Π.Δ. 305/96 Παράρημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.2

07105 2,3 Π.Δ. 305/96 Παράρημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.1 και ΠΔ 1073/81:
άρθρα 75, 76, 77, 78

07201 2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 48,49 και Π.Δ. 395/94

07202 2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 49, 80, 81 και ΠΔ 395/94

09101 1,2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 99, 110

09105 1,2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 99, 110

09201 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 106, 97παρ. 3

10102 1,2 Π.Δ. 396/94 άρθρα 3,4 και Παράρτημα ΙΙ Παρ.2, Π.Δ.
85/9 1

10103 1,2 Π.Δ. 396/94 άρθρα 3,4 και Παράρτημα II παρ.2, Π.Δ.
85/91

10105 1,2,3 Π.Δ. 396/94 άρθρα 3,4 και παράρτημα Ii Παρ.2, Π.Δ.
85/91

10205 1,2,3 ΠΔ 396/94 άρθρο 7, Παράρτημα II Παρ.3,4 και Π.Δ. 395/94
Ιαράρτημα, Παρ. 2.10

10207 1 Π.Δ. 1073/81, άρθρΟ 47 και Π.Δ. 395/94 Παράρτημα,
Παρ. 2.10

10208 1,2,3 Π.Δ. 95/78 και Π.Δ. 395/94 Παράρτημα’ παρ. 2.10

~1 — —
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δίοδο, προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις Θέσεις εργασίας:
Υπάρχει πρόσβαση δια των υπαρχουσων δημοτικών οϋών.

Δίοδο, κυκλοφορίας ιτεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου:
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και σημάνσεις.

Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού:
Εντός του εργοταξίου και με την κατάλληλη σήμανση

Χώροι αποθήκευσης
Εκτός του εργοταξίου και με την κατάλληλη σήμανση.

Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών
(Θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά και η αποκομιδή των αχρήστων Θα γίνεται με Μηχανικά μέσα.
Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών.

Θα δημιουργηθούν εντός του εργοταξίου και Θα σημανθούν κατάλληλα.
Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων

Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για ην κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι
ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή Που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις ικριωμάτων (π.δ 778/80 και π.δ 1073/81).

ΤΜΗΜΑ Ε

ΚΑΑΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑLΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
(Συμπληρωματικά των νομοΘετικών διατάξεων στους οποίοjς γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων πρακτικών και λύσεων για
την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων.~

Ερμούπολη Ι 82020 . -π---Ερμούττολη ....‘ -2020
.ΝΤ ΞΑΣΑ / ‘7 Ί—~.ΕΓΚΡjΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗ~ΗΚΕ

. , ,“. ;qΑΝΑΓΓΛΗΡΩΤΗΣ Π~&Σ ΕΝΟΣ
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ — ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελ.: 8(2020

ΕΡΓΟ: Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών
κτιρίων

Προϋπολογισμός : 74.400,00€ (με ΦΠΑ)
ΚΑ.: 30.7331.080

I
Ι

Γ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ! (Φ.Α.Υ)

(Π.Δ 305196,άρΘρσ 3 παράγραφοι 37,8,9,10,10)

1) Είδος του έργου και χρήση αυτού :
Γενική περιγραφή έργου:

ΤΜΗΜΑ Α

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες που αποσκοπούν στην βελτίωση και αναβάθμιση των κτιρίων που
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Συντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του
Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
74,400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η δαπάνη του Θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.080 του
προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020, με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων»
και χρηματοδότηση του έργου από ΚΑΠ flOE & ΚΑΠ 2019.

ίνα περιγραφούν οι wγασίες Που πραγματο ποιήθηκαν σε κάθε δημοτικό κτίριο)

2) Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Τα δημοτικά κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

ίνα αναφερθούν τα σγολικά συνκροτήματα που έγιναν εργασίες και να προσκομισθεί μία τουλάχιστον
φωτογραφία για κάθε σχολικό συγκρότημα)

3) Αριθμός έγκρισης της μελέτης (Δήμου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ): 8/2020

4) Στοιχεία των Κυρίων του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

5) Στοιχεία συντάκτη Φ.Α.Υ κατα το στάδιο της μελέτης : Σαμουτζάκη Ελένη - Αννα, Αρχιτέκτων
μηχανικός ΠΕ, Ταρζέντα Μαρία, Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ

6) Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης (αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια
αναπροσαρμογής

C

Η μερΙνια
αναπροσαρμογής

Γενικά

I

Ε

I

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση

Ii



ΤΜΗΜΑ Β

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
παρ. 12 Του Π.δ 305/96Του άρθρου 3,

1. Έργο Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

2. Κύριος τοu έργου ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
3. Διευθύνουσα Υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ετrιβλέπουσα Υπηρεσία
4. ΠροΙσταμένη αρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
5. Αριθμ. Μελέτης Δημου 8/2020
6. Συντονιστές για Θέματα ασφαλείας και Σαμουτζάκη Ελένη - Άννα, Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ

υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης Ταρζέντα Μαρία, Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ
του έργου

7. Έναρξη εργασιών
8. Πρόβλεψη της διάρκειας του έργου 12 ΜΗΝΕΣ
9. Είδος Εργοταξίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
10. Είδος έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
11. Εγκριτικές αποφάσεις
12. Ανάδοχος του έργου

13. Επιβλέποντες

14. Βοηθοί επιβλέποντες

iS. Συντονιστές για Θέματα ασφάλειας και
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

16. Υπεργολάβοι -αντικείμενο

17. ΑριΘμός συνεργείων

18. Μέγιστος αριθμός εργαζομένων

19. Στοιχεία Αναδόχου

ΤΜΗΜΑ Γ
Επισrnιάνσειc
ΑναιοέDονται τυκόν ιδιαίτερες επισημάνσεις σι οποίες Θα ττοέπει να λαμβάνονται υπόwη καθ’ όλη τη διάρκεια της
ίωής του έργου και απευθύνονται στους ιjεταγενέστερους yρήστες και τους συντηρητές —επισκευαστές.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

Ι. Θέσεις δικτύων ύδρευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου I

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο.
3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού.
3.2 Υαλομβάβακας
3.3 Πολυουρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 Άλλα υλικά

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή ‚ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου.
Σημειώνονται σι ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου.
Σημειώνονται σι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ περιπτώσεις
προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων κλ. π)



5.Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Οι υπάρχουσες έξοδοι κίνδυνου και διαφυγής των εκάστοτε κτιρίων και όλες σι εργασίες γίνονται στην
ύπαιθρο και σε περίπτωση κινδύνου Θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες δημοτικοί οδοί.

6.Περιοχές εκπομπές ιοντίζουσας ακτινοβολίας

7.Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

8.Αλλες ζώνες κινδύνου

9.Καθορισμός συστημάτων που Πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων ‚απομάκρυνσης υδάτων κ.λ.π.

ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και χρήσιμα στοιγεία
Καταγράφονται στοιχεία Που αποσκοπούν στην πρόλη’υη και αττοςουνή κινδύνων κατά TIC ενδεyό,iενες
υεταγενέστερες εργασίες (συντήσηση ,καθαρισιού .εrnσκευής. κ.λ.π καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου Και
δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ κατά πόσα το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για
την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου
μηχανισμού , ποιες και σε ποια σημεία κ.λ. π)

1.Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες Θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου
αυτής , αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής
Υπάρχουν τέτοιες εργασίες

2.Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς.
Υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
Υπάρχουν τέτοιες εργασίες

4. Εργασίες σε φρεάτια υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε Θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας ,πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

ό Εργασίες ιιι ιτκαλωιιιίς
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης

ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των Εγκαταστάσεων του

Οπτικός έλεγχος ανά μήνα, Λειτουργικός έλεγχος ανά τρίμηνο, Ετήσιος έλεγχος

Πρέπει να ελέγχονται ο ιρέροντας οργανισμός των κτηρίων’ τα επιχρίσματα, τα κουιρώματα, ο μηχανολογικός
εξοπλισμός, τα κανάλια ομβρίων πριν την εναρξη των βροχοπτώσεων, η περίφραξη, τα δάπεδα και σι χώροι των
αθλοτταιδιών (όργανα — δάπεδα - λοιπά). κ.λπ.
ίνα προσκομισθούν σι τυχόν εγγυήσεις καλήςλειτουργΙας που προβλέπονται από τηνμελετη πχ. κουφωμάτων)
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