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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΜΔΩΝ πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2021

Ειδική Συwραφή Υποχρεώσεων Δημοτικών και Κοινοτικών ‘Εργων

Άρθρο Ιο: Γενικά

1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση
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. 0 Ανάδοχος που Θα αναδειχθεί, Θα εκτελέσει όλες τις
απαιτούμενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης
“Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν.
Σύρου”)>
1.2 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους, που τίθενται από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα
ισχύουν απολύτως σι όροι και της Διακήρυξης.
1.3 Οι διαγωνιζόμενοι Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος μελέτης το οποίο είναι στη
διάθεσή τους και συνεπώς ουδεμία ουσιώδης παρέκκλιση από την μελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο
κατασκευής 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
εμπρόθεσμα το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα. Οι τι.ιπι.ιατικές προθεσυίες γενικά θα είναι ενδεικτικές και θα
αποτελούν σταθυούι ενδιάιjεσου ελέγγου της προόδου του έργου.
1.4 Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των
621,500,00€ ευρώ, μετην δαπάνη τους, μετα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α 24%.
Το έργο περιλαμβάνει συνοτrτικά τις παρακάτω εργασίες:

• Γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση του ακινήτου.
‘Κατασκευή τοιχίων υποστήριξης των πρανών.
. Κατασκευή κλίμακας που οδηγεί σε υπάρχουσα λιθόστρωτη κλιμακωτή οδό στην οποία έχει πρόσωπο το νέο

σχολικό συγκρότημα.
. Κατασκευή χώρου αναμονής και προστασίας από τις καιρικές συνθήκες των μικρών μαθητών.
. Καθαίρεση του υπάρχοντος οικίσκου πόσιμου νερού και κατασκευή νέου, προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρη

εκμετάλλευση του χώρου.
. Ασφαλτόστρωση του χώρου προκειμένου να προσεγγίζει το λεωφορείο και σι συνοδοί των μικρών μαθητών.
. Δημιουργία πέντε (5) θέσεων στάθμευσης εντός του ακινήτου με μία εξ αυτών για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.
. Κατασκευή πεζοδρομίων μπροστά και απέναντι από τον χώρο.
. Ηλεκτροφωτισμός του χώρου.
‘ Φυτεύσεις.
. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
. Κατασκευή δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.
‘Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

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
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος A’ του Ν.4412/16, ως ισχύουν κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 2ο: Ορισιiοί — Επεξηγήσεις

2.1 Παρατίθενται και σι ακόλουθοι ορισμοί:

<Εργο» ο σύνολο των 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.



«Εργοτάξιο, Τόπος ο ακίνητο με ΚΑΕΚ 290241221035/Ο/Ο καθώς και τμήματα της απαλλοτριωμένης ζώνης
ων Εργασιών» της επαρχιακής οδού σε μήκος 90μ. μπροστά από το ακίνητο καθώς και σε μήκος 62μ.

έναντι από αυτό.

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

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

<Μηχανικός (ή επί 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 α καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου ό του Π.Δ. 305/96
γείας κατά την τεχνικός ασφαλείας).
κτέλεσ τουέ. ου»
Ημέρες»

Χρονοδιάγραμμα»

~πουδήποτε χρησιμοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος ημέρες”, νοούνται πάντοτε σι
~μερολογιακές ημέρες.

ο Χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναγράφονται σι τμηματικές και η τελική προθεσμία
.λοκλήρωσης 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 Έργου (ΠΠΕ)-άρθρο 158 του Ν.4412/16, όπου

. αιτείται λόγω προϋπολογισμού (για έργα προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ’ μικρότερου
ων 1.500.000€ δεν απαιτείται).

σιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές αφορά στην
ο πρόσφατη έκδοσή τους και δημοσίευση που ισχύει την ημερομηνία υπογραφής της

ύμβασης.

ΆDθβο 3ο: Ισγύουσες διατάεεις

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

. του ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις γιο την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.”

. του v.4472/2017 (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
2011/85/ΕΕ) — 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»
(A’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του v.4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων γιατο
Ελεγκτικό Συνέδριο»,

. του ν. 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»,

ανονισμοί,
ρότυπα, Κώδικες,

οδια έ »
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(ΑΔΑ:7ΚΗΣ465ΧΘΞ-ΓΓΩ)
Ο Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σε ότι αφορά τα
ημερομίσθια του εργατοτεχνικού ττροσωττικού, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών εργασιών και
δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά.

Γενικότερα ισχύουν’ κάθε διάταξη (Νόιiος’ ΠΔ.’ ΥΑ.) και ερυηνευτική εγκύκλιος’ που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύιjί3ασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 4ο: Αρχική συυβατική χρηυατική αξία της εργολαβίας

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 5ο: Συμβατικές τιμές της ερνολαβίας

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τμήματα και σι τιμές μονάδος του Τιμολογίου της μελέτης,
μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών ή ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης 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 ή 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 πληρωμή των ερνασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιμές, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά
απευθείας η σύνθετη τιμή του τιμολογίου μελέτης, αττοκλειόμενης της αποδοχής αιτήματος του αναδόχου νια την
αναλυτική επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων’
Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες σι υετακινήσεις (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 επικάλυμιης και σωληνώσεων (χοάνες)
για την συγκέντρωση και αττοκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων — αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων
εργοταξιακών υλικών’
Επίσης περιλαμβάνονται όλες σι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) και σι μεταφορές
των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριιιιή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές,
εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή της εργασίας’
Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των ανωτέρω
προϊόντων.
Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία - επαναΥρησιμοποιήσιμα 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 Οα περιέλθουν.
Ι υχόν ιιαρεκκλ’σιις αιιό ια ιιαραιιάνω Θα γΙνονιαι μόνον υειά αιιό ούuΦωνιι ννώμη ιιι’ Διευθύνουσα’ Υπηρεσίας
για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.

Άρθρο Θα Στοιχεία της 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 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να
προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, από αυτήν την αιτία.

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όσων κατασκευής του έσνου- Δικαίωυα υονοιjεσούς λύσης της σύμβασης

7.1 Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος:
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

4



. 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 (A’ 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 ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε μετην όμοια
απόφαση ΥΑΔΝΣΙοικ.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
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 (31781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Ν 145).

. Την ΚΥΛ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 περί “Μέτρα, Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και τη ΜΕ α.π. 011<4834/25-
1-2013 διευκρινιστική εγκύκλιο (Α5Α: ΒΕΙΨΟ-Ξ90

Τέλος αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν και τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη ΔΙΠΑ
Δ/0ΙΚ/889/27-11-02 Απόφαση του Υφ. ΠΕXΩΔΕ (ΦΕΚ ΙόΒ/14-01-03)” Πρόληψη και αντιμετώπιση του
εργασιακού κινδύνου κατά την Κατασκευή Δημοσίων ‘Εργων”.

3.2 Οι διατάξεις του ν. 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 τυχών τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά) είναι:

. Η υπ αρ. ΔΙΠΑΔ/Ο1Κ1273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης ,

Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “Εγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς και η συνοδευτική
εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙ Κ/356(4-1 0-2012.
. Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ(οικ./1322(7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ — ΕΤΕΠ)”
. Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. ΝΟΚ, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός για τη μελέτη και
εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λπ.)
ο Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το παράρτημά του που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ
2α/01/21185 (ΦΕΚ B’ 266)
• 0 Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε αρχικά με την
ΛΙΙε/0/30123(21-Ι0-91 (ΦFΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την Λ17α1116(4/ΦΝ/429/18-10-
ΟΟ (ΨLΚ 329 Β/ό ΙΙ ΟΟ) απόφαση του V.1 Ι6.ΧΩ.Δ.6. και ο Αντισεισμικός Κανονισμός που ιγκρΙθι~κι μι ιιιν Αριθ.
Δ17α/141/3/ΦΝ 275/99 (ΦΕΚ 2184 3’— Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 423 Β’/Ι 2-4-01) απόφαση του Υ.ΠΕ.XΩ.ΔΕ.
. Το Π.Δ. 778/80 περi 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.
. Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».
. Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).
. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.
. Οι ΣυιJ’3ατικοί όροι των εγκεκριμένων Αναλυτικών Τιμολογίων:

Την υπ αριθμ Δ17Α101/93(ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-1556 B) Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης
δημοσίων έργων Οδοποιίας , Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου
Την υπ’ αριθμ.Δ17Αi09/136/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-1939 Β/29-12-04) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ. Δ17α/04/15/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 205 0(17-2-05) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ. Δ17α/03/41/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ «0 B/S-A-OS) απόφαση Υπουργού ΠΕXΩΔΕ
Την Αριθμ. Δ17α/04/Ι 14/ΦΝ437/07 (ΦΕΚ 1584 3/17-8-2007) Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Τιμολογίων ‘Εργων ΟδοποιΙας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.
Την ΔΙ 7α/07(Ι 21 /ΦΝ443/ΕΓΚ.25/31 -8-07 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων
(εγκύκλιος 25/2007).
Την υπ αριθμ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/09 (ΦΕΚ 410 Β/6-3-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ ΔΙ Ιγ/0/9/7/Ι 3 (ΦΕΚ 363 Β/Ι 9-2-2013) 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/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1746 3/19-5-2017) Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων και την σχετική εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/οικ.44O38/ΦΝ466/ΕΓΚ. 11/19-6-Ι 7
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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 επειγουσών εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης
της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεργεία επεμβάσεων, τα οποία
να δουλεύουν συγχρόνως.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον
επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωσιακά ή σε ημέρες αργίας. Θα απαιτηθεί να γίνουν
εργασίες και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας (σε περίπτωση που στο δημόσιο κτίριο στεγάζεται υπηρεσία) ή
κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών, χωρίς ει-τιτrρόσθετη αμοιβή.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
Δεν πρέπει να παραμένουν ηιjιτελείς ερνασίες, υλικά και εργαλεία στους χώρους που εκτελέσθηκαν σι εργασίες. Αν
καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις
προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
‘Οταν 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.
Η ί3αφή των δομικών στοιχείων θα είναι της επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

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 σύναιμης σύμβασης δυνάμει
του άρθρου 132, Ν. 4412/1 6.
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 σύναψης 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 Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο So: ~Εναρεη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην καθυστερήσει την έναρΕη των εργασιών κατασκευής πέραν των τριάντα (30)
πυεοών από την υπογραφή της Σύιiί3ασης σύμφωνα με το άρθρο 145, ξ 1, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021.
8.2 Σύμφωνα με το άρθρο 145 ξ 2, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , η μη
τήρηση των προθεσμιών υποβολής του χρονοδιαγράι.ιυατος και έναρξης των εργασιών με υπαιτιότητα του
αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο
έκπτωσης του αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 160 ~ 5, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με
το Ν. 4782/2021 , 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
Λιευθύνουσας Υπηρεσίας όταν υφίσταται λόγος έκπτωσης
8.3 Σύμφωνα μι ιο άρθρο 72, ~ Ιβ, Ν. 4412/lb όπως ιροιιοιιοιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με ιο Ν. 4/82/2021 και
προβλέπεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου, η εγγύηση νια τπν καλή εκτέλεση ορίζεται ίση με 5% της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
8.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συιjπληρώνεται ι.ιε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόιjενες εντολές πληρωιiήι. 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
προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 ). 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 εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η
υείωση 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 αυτή, έχουν ισχύ σι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .
8.5 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραεία, έχουν ισχύ και οι 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 ον υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός η
περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κλπ.
8.6 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 και
του άρθρου 17 της διακήρυξης σι ενγυητικές 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
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από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΜ.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
τταρακατάθεσης 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 σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ
όλων’ από κοινού’ των κοινοπρακτούντων μελών.

Άρθρο 9ο: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

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

Άρθρο ίσο: Υπέρβαση προθεσμιών — Ποινικές ρήτρει

10.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμογή έχει το άρθρο 148 του
Ν.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

10.2 Στη σύμβαση αναφέρονται σι ποινικές ρήτρες’ σι οποίες καταπίπτουν 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 148 5 2’ Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782(2021 .

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπερβάσης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε
1 5%της μέσης ημερησίας αξίας 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 καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 51’ Ν.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν. 4782/2021 ).

10.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021. 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’ Οα εκδο0ούν με μέριμνα του αναδόχου. Ι-Ι υπηρεσία’ αν χρειαστεί’ θα συνηγορήσει στις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.
10.4 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες σι 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
13ε’3αίωσης για τη περαίωση των εργασιών του έργου. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα
την επιβολή της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 11 ο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου — Μηχανικός εΕοπλισμός — Πρόγραμμα
Ποιότητας ‘Εργου

11.1 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης’ ο Ανάδογος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 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 5 1 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 . Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες’ με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 145 5 3 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , 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 GΑΝΠ’
στο οποίο θα ορίζονται χρονολογικά η έναρξη’ η διάρκεια και η αποπεράτωση του ‘Εργου’ όπως και σι 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 περίπτωση που
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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 γίνει 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 Αναπροσαριjονές του γρονοδιαγράυυατος εγκρίνονται, όταν μεταβληΘούν σι προθεσμίες, το αντικείμενο ή σι
ποσότητες των εργασιών.
Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση. όπου θα περιγράφονται αναλυτικά σι μέθοδοι εργασίας, τα
μηχανήματα που Θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων (άρθρο 145 ~ του Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021).
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 πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.
11.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα
παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του ο ανάδοχος
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 160 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782(2021, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που κοινοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 143 ~ Ι του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 .

11.7 Επίσης, έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την
υποβολή χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη μη τήρηση
των συμβατικών του υποχρεώσεων και τη μη συμμόρφωσή του προς τις — σύμφωνα με τη σύμβαση — έγγραφες
εντολές της Υπηρεσίας, άρθρο 160 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 .

Άρθρο 12ο: Ποσσωπικό αναδόνου — Διεύθυνση των έργων από τον ανάδογο

12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , το
έργο διευθύνεται και επιβλέπεται — παρακολουθείται επi τόπου εκ υέρους της αναδόχου επιχείρησης από
πληρε~ούσιο αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την Υπηρεσία, ο οποίος θα διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα σύμφωνα με την 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
12.2 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδογος πρέπει να καταθέσει πίνακα του επιστημονικού, εποπτικού και
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου και δηλώσεις αναθέσεως- αναλήwεως της
επίβλεψης — παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών του έργου σε αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα.
Εφ’ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου — επιβλέπων μηχανικός, πρέπει να κατατεθούν
νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης — παρακολούΘησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το
τμήμα του έργου που απομένει.
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 υηχανικοί 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
περίπτωση που τον ΰεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
12.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
βεβαίωσης 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
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 — ΕπίΙ3λεwη εργασιών

13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα το Έργο
Υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13.2 Η Διευθύνουσα το ‘Εργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του ‘Εργου από Μηχανικό με τον
αναπληρωτή του και τεχνικούς βοηθούς που θα ορίσει με απόφασή της Ο Μηχανικός αυτός της αρμόδιας Δ/νσης
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης θα αναφέρεται ως «Επιβλέπων Μηχανικός». Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.
4412/16, τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέματα
σχετικά υε την εκτέλεση του έρνου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύυέ3ασης από τον Ανάδογο, χωρίς αυτό να
ιiειώνει τις συuβατικές ευθύνες του Αναδόγου. 0 Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του μέσα στα
πλαίσια της Σύμβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας του με αυτές οφείλει να γνωρίσει άμεσα και εγγράφως τις
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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 και 45
της Ε.Σ.Υ.
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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 συυί3ατικής αΕίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 153 του N. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το N. 4782/2021 .

14.2 Η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης για έργα προϋπολογισμού ύψους
1500000€ χωρίς ΦΠΑ’ άρθρο 153 ~ 5 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782/2021.

Άρθρο 1 5ο: Αυξομειώσειι εργασιών — Νέες ερνασίες

15.1 0 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

15.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισιjού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
15.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 ξ 5α,5β και 5γ του Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

Στην περίπτωση σύνταξης Τιμών Μονόδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 ~ 5α και 5β
του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα
άρθρα των ενιαίων τιμολογίων’ που έχουν εγκριθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην
περίπτωση 5γ με βάση τα πραγματικό στοιχεία κόστους.
Προκειμένου νια νέα επί μέρους εργασία’ 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 υπόγεται 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782/2021 ‚ το συνολικό ποσό των συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μποσεί να υπερβαίνει το 50%
του ποσού της αρχικής σύμβασης’ σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με το Ν. 4782(2021 .

15.5 Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύwους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναφης δημόσιας σύμβασης’ εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση
α’ της παραγράφου Ι 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 σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Άρθρο Ιόο: Ερνολαβικά ποσοστά — ΕπιΙ3αρύνσεις-Απολογιστικές εργασίες

16.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%’ ερνολαβικό όφελος και γενικά έξοδα, επί της αξίας των τιμών
όλων των άρθρων του τιμολογίου μελέτης.
16.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολονιστικές εργασίες’ όταν του δοθεί
ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία’ άρθρο 154 ~ 10 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με το Ν 4782/2021 ‚ ύψους ~ως 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή
καιαβάλλειυι υιον ανάδαχο και ιιιριλαμβάνειαι υιην ιιισισιΙσiησΓ~ ΓΙ ιιμαγμαιική δαιιάνιι ιιυυ ιιμσκύιιιει 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 0 ανάδογος δεν απαλλάσσεται από κάθε φόρο’ δασμό, τέλος’ δικαiωμα υπέρ του Δημοσίου’ υποχρέωσης
παρακράτησης ή χαρτοσήμου, που του αναλονεί 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 3 ν. 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 ‚ καθώς και με κράτηση ό%ο’ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. Θ του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782/2021 και της υπ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217(ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (Β 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 (3’ 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 ερνασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 ~ 2 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021’ σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι η παραλαβή αφανών
εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων της
Δ.Υ. και τον επιβλέποντα’ που καλούνται από τον Ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το πρωτόκολλο ζυγίσεως υπογράφεται
από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου
αποτελεί προϋπόθεση νια την πιστοποίηση των εργασιών.
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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 βεΙ3αιώνουν 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 μποροΰν να πιστοποιηθούν.

Άρθρο 18ο: Επιμέτρηση εργασιών

18.1 Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρΘρου 151 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
μετοΝ. 4782/2021 .

18.2 Σύμφωνα με το άρθρο 151 51 του Ν. 4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετα Ν. 4782/2021 , κατά τη
διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση 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.
183 Σύμφωνα με το άρθρο 151, 5 2, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782/2021, 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 συνοπτική περιγραφή
της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων
εργασιών,
τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα
αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα 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
την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα
επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, ενκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί
στον ανάδογο.
Σύμφωνα με την 5 3 του άρθρου 151, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται εντός 45 ημερών 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 επανυποί3ολή, η Δ.Υ. δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά
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
ιιμυ~ιυμία, ή ιάν, μιiά την ~πανυποβολή τους, αυτές όεν ελεγχθούν, όιορ~ωθουν, ~γκριθουν και κοινοποιηθουν
στον ανάδοχο, μέσα στην μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια ενκεκριμένες, μόνο όμως υπό την έννοια ότι
μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδογο σε επόμενο λογαριασμό. Οι επιμετρήσεις, εγκεκριμένες ρητώς από
τη Δ.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν
διαπιστωθεi σφάλμα τους που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγμα, αυτό είναι
επιστρεπτέο με σύνταΕπ αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα μετην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16.
Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο
λογαριασμό. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και στις ήδη αυτοδίκαια, βάσει της νομολογίας, εγκεκριμένες
επιμετρήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 151 55, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 ,

μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», χωρίς δυνατότητα
να υποβάλλει για πρώτη φορά και επιμέρους καθυστερημένες, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν
αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 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 οι αξιώσεις του δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή στην
αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 173 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782/2021 . Για τις επιμέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
αποκλείονται αυτές που 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 έλεγχο της τελικής επιμέτοησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την
υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.
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Άρθρο 19ο: Πιστοποιήσεις — Εντολές πληρωμών — Επιμετρήσεις

19.1 Οι πιστοποιήσεις, σι εντολές πληρωμών και σι επιμετρήσεις των εκτελούμενων έργων Θα γίνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782(2021 , τους όρους της εργολαβικής
σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του
Ν.4412(16 συντάσσονται μεευθύνη 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.4412116 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το N. 4782/2021
η α8α των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το
20% της αείας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού.
19.2 Σύμφωνα με το άρθρο 152 ~ 7 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,
σι λογαριασμοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό
συνοπτικό πiνακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021. Σε κάθε νεότερο
λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που
δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών.
19.3 Σύμφωνα με το άρθρο 152 ~ 8 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 ,

λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς 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
καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του 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 μέρος του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγυατος. όπως αυτό προσδιορίζεται 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 λοναριασμός. 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 βεβαίωσης 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 στο ΙΚΑ. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδογος υποχρεούται
να προσκοιjίσει α. τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, β. βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας, γ. βεβαiωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ό. γραμμότιο 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 έρνου — 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 ξ 3 του Ν.4412(16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/202 1 .

20.2 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό
έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση 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
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μελέτης.
20.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο ανάδοχος και μόνον αυτός ευθύνεται νια την άρτια’ εμπρόθεσμrι, έντεγνη και
σύμφωνη με τουc κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου.

Άρθρο 21ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατερνασμένων προϊόντων —

Ελαττώματα — Παράλειwη συντήρησης

21.1 Όλα τα υλικά που Θα χρησιμοποιηθούν Θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς’ χωρίς Βλάβες ή
ελαττώματα. Τα υλικά Θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα και τις διατάξεις του
άρθρου 178 του Ν.4412116 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 όσον αφορά τους
ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των υπουργείων Δημοσίων Έργων όπως σι Εθνικές τεχνικές
προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π), Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επίσης, Θα πρέπει να είναι της απόλυτης ένκρισης του
αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις’ την αντοχή, την ποιότητα’ την
εμφάνιση κλπ.
21.2 Σε περίπτωση που ο ερνοδότης 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 ελαττώματα και την παράλειwη συντήρησης του
έργου, έχουν εφαρμογή σι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν’4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το
Ν. 4782(2021 .

21.4 0 ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δείνυατα 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 έονο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα
έξοδα και τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου’ Η αρμόδια για το έργο Δ/νση
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχει το δικαίωμα να λάβει η ίδια δείγματα υλικών ή ειδών που έχουν μεταφερθεί επί
τόπου του έργου’
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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 . 0 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 ερνολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση νια 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 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
άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου’ άρθρο 159 ~ 2, του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

21.7 Η παραλαβή και ο Q’εγχρς ης ποιότητας τwν υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωματωνονται σε αυτό’ ν’νεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους’ τουλάχιστον ένας εκ των
οποίων ανήκει στην ομάδα επίβλεψης’ 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
επιτροπής. Σε περίπτωση 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 εργασιών

22.1 Όλες σι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό’ κατά
τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16’ τους όρους
της σύμβασης και τις εντολές του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης.
22.2 Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής παραλαβής
εφαρμόζονται σι διατάξεις των άρθρων 159 και 170 τουΝ.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το
Ν. 4782/2021 .

22.3 Σύμφωνα με το άρθρο 159 9 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
διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους’ Στην
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους’ εάν
αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα’ Εάν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί
δυσανάλογες δαπάνες’ με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις
αντίστοιχες εργασίες’ Στην τελευταία περίπτωση’ η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων
εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.
22.4 Σύμφωνα με το άρθρο 159 9 4 του Ν.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
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η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από
την κοινοποίησή της. Με την ευπρόθεσμη 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 ελάττωι.ια
wc επικίνδυνο.
22.5 Σύμφωνα με το άρθρο 159 5 7 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782(2021 ,

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 5 9 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782(2021
σι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ οι εργασίες
που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή.
22.7 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έρνου, εφαρμόζονται σι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
170 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782(2021 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
με το Ν. 4782/2021 εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις
του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηυα τον βαρύνει αυτή.
22.9 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή έχουν
εφαρμογή σι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 23ο: Ευθύνη του αναδόγου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου

23.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα των έργων υόνοc
υπεύθυνος είναι ο ανάδογοι. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
23.2 Επίσης1 ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος νια την εκλογή των υλικών που θα
χρησιμοποιήσει, 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 ένγραφες εντολέc που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων
της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων
συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση
ή αύξηση τιμών νια μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, 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 περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει
σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει 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 24ο: Ημερολόγιο έργου — Ηυερολόγιο μέτρων ασφαλείας

24.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/16
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021 . Η τήρηση ηυερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος.
1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας
χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται
μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά
και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία
λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν
εκτελούνται, αλλά και σι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό
εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, σι εκτελούμενες εργασίες,
θ) σι εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και
ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) σι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεφης,
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ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ημερολόγιο Του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από Τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του
έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της
διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
3. 0 προΙστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίqiει όσες εξ αυτών
κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και
άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει
από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί
από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες,
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε
διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίσει
την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό
διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου,
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό
(100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειιμης, αναλόγως 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.
5. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό,
συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει
τον χρόνο σύνταξής του.»

Άρθρο 25ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

25.1 Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
με το Ν. 4782/2021 , αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείνουσει και απρόβλεmες πρόσθετες εργασίες μπορεί
να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταεη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ερνασιών
και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της 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
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον
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%).

Αρθρο 26ο: Προκαταβολή

26.1 Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη Διακήρυξη της
Δημοπρασίας και τη Σύμβαση. Γι αυτήν εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/202 1 .

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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

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 περίπτωση
της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν
υποβληθούν από τον ανάδογο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση. ~γ..η
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 υποβληθεί 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 διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν ενκριθεί
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
ΑσΦάλειαι και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητοιj στοιxείου νια την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου
έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο 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, ~ 1, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021 , ορίζεται ~
χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και
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μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι
250000 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. f~ς
χρόνος ενγύησης νια το παρόν έργο ορί(ονται οι δεκαπέντε (15) μήνες
27.4 Σύμφωνα με το άρθρο 172, 5 2, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782/2021 , η οριστική παραλαβή διενεργείται μέσα σε δύο (2} μήνες από τότε που λήνει ο χρόνος εννύησης. Σε
αντίθετη περίπτωση, Θεωρείται ότι έχει συντελεστεi 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 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 και τίθενται προθεσμίες για την έκδοση της βεβαίωσης
περαίωσης, ήτοι 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αν σι 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 οι προθεσμίες δεν τηρηθούν, ο ανάδοχος μπορεί να
υποβάλει όχλησπ, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) μέρες μετά.
27.6 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 . Σύμφωνα με την 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: Δοκιμές εγκαταστάσεων

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
ικανοτrοίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύμφωνα με το άρθρο 168 51 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες σι εργασίες
κατασκευής και να έχουν γίνει και σι δοκιμασίες του έργου.
28.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
28.3 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρrισrις του έργου. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 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 ανάδογος δεν επανορθώσει βλάβη ή (ημία 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 στην υπηρεσία σε δύο αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες
γειρισυσύ, λειτουρνίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές
καταχωρείται στο φάκελο του έρνου ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη του έρνου.
28.7 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάΕει στους χρήστες. τη χρήση
και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 29ο: Κατασκευαστικά σχέδια — Λήψη φωτογραφιών

Ι Ολ~’ σι εινιιαίι’ γιο ΓΓΙν κυιιιοκιυή ιο” έργου Θα εκιιλεοθοιιν α’iμφωνιι με ιο Συμβαιικά υιοιχιία, ίwχη και
Σχέδια, που έχουν εγκριθεi 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 Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηνεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, διαγράμματα ή
οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να μπορεί να υλοποιεί τον χρονικό Προγραμματισμό του Έργου. 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.
29.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα
οποιοδήποτε κατασκευαστικό σxέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Εφαρμογής.
Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που αφορούν,
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 “εγκεκριμένο” ή”νια
επανυποβολή”. Στα σχέδια για επανυποβολή πρέπει να αιτιολογούνται σι 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”
νοούνται τα λεπτομερή σχέδια, βάσει των οποίων Θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και σχέδια που
δείχνουν 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
είδος 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
της επίβλεψης. Τα παραδιδόμενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
και να είναι συσχετισμένα μεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαμβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε
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περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη με
έγγραφό του, στο οποίο θα επισημαίνει τα συγκεκριμένα σημεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων.
29.5 Ο ανάδογος Θα συντάσσει κατά τπ διάρκεια της κατασκευής του έργου τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με
την περάτωση των εργασιών και πριν από την τrροσωρινή παραλαΒή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει 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 περίπτωση 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 “ΟΠΩΣ 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 φωτογραφίζει την υφιστάιiενη κατάσταση και τις πραγματοποιούμενες
επεμβάσεις και να εκτυπώνει με δαπάνες του έγχρωμες φωτογραφίες, ευκρινείς και καλλιτεχνικές σε καλής
ποιότητας φωτογραφικό χαρτί σε διάσταση Ι 8Χ27εκ. 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 επίβλεψης 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 ανάδοxο

30.1 Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωυα να αναθέσει σε ερνολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργασιών
που δεν περιλαυβάνονται 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
απρόσκοπτη 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 εντοιχισυό σωλήνων ή σιωνδήποτε άλλων στοιχείων
Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση
γιατί σι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης.
30.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή ~ μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών. φωλεών και αυλακών σε κατασκευές
από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη ένκοισn του επιβλέποντα μηχανικού.
30.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. σε οποιαδήποτε κατασκευή,
βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αττοκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που
υιιέοιιιυαν ιιι ζι~μkι ή ιιι φθορά υιιιν ιιμοιέρυ ιυυς κιιιάυιιιυιι.

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 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

Άρθρο 32ο: Σύνδεση με δίκτυο Ο.Κ.Ω.

32.1 Ο 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 εργοδότη που τις καταβάλλει απ’ ευθείας
στους Ο.Κ.Ω.

Άρθρο 33ο: Εξυπηρέτηση οργανισμών και επιχειρήσεων 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 ανάμειεη. υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση
για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην
εκτέλεση του έργου.

15



Άρθρο 34ο: Καθαρισυός κατασκευών — εργοτα&ίων — εγκαταστάσεων

34.1 Σ όλη τη διάρκεια Των εργασιών, ακόμη και μετά την αττοπεράτωσή τους μέχρι τη διάλυση του εργοταξίου
του, ο ανάδοχος Θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την απομάκρυνση ή καταστροφή
των άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε μέρη και με τρόπο που Θα εγκρίνουν σι Δημόσιες Αρχές.
34.2 Αμέσως υετά την αποπεράτωση του έονου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει τις άχρηστες
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
μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ώστε σι χώροι να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση και λειτουργία. Κάθε σχετική
εργασία Θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο με φροντίδα του και δαπάνες του, μετά από εντολή της Υπηρεσίας που
έχει την επίί3λεwη και σύμφωνα με τις οδηγίες 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 δικαίωμα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασμό
του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόμενες εργασίες κατεδάφισης, απομάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού θα έχει
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 αναδόγου

35.1 Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

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).
35.3 Ο ανάδοχος πρέπει να ιjεριυνήσει νια την τήρηση στα εονοτάξια 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 οικοδομικών εργασιών» 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 οδηγία
92/57/ΕΟΚ», του Ν.1568/85: «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και του Ν.1430/84: «Κύρωση της 62ης
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση
Θεμάτων που 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.
35.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις
και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του
ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου, άρθρο 138, ~ 7, του Ν.
44 12/16 όιιως ιμουυιισιήθι~κε κιιι ισχυει ουμφων” με ιο N 4/81/2021 .

35.5 0 ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει και να τηρεί τα οριζόμενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα
στάδια κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με την
απόφαση Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ., υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.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
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.

Πρόληwη και αντιμέτωπιση του ερνασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έρνων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υi.

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
Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα AYE. 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
την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι
όπως 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 εΕής:
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.
1.1.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
1.1.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
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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
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
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 περίπτωση 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 II του άρθρου 12 του Π.Δ.
305/96)

Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
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.Β 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 οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών’
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης’ ηλεκτροδότησης’ αερίων’ ατμού κλιτ)’ ατην
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 στην 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. συμπληρώνονται και τηρούνται στο ερνοτάξιο με ευθύνη
του αναδόγοιj και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. ΙΙ Διευούνουσα 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.~ 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 Ο ανάδογος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες
γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.
35.9 0 ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ’ ολοκλήρου ποινικά και αστικά νια κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη
μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
35.10 Ο ανάδογοι υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόμενες ή
κοινοποιούμενες σε αυτόν διατανές και εντολές των διαφόρων Αργών’ σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
35.11 Ο ανάδογος 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 ασφαλί~ει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία
εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση 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 ί3αρύνουν τον ανάδοχο

36.1 Στα νενικά έΕοδα και το νενικό όφελος του αναδόγου περιλαμΒάνονται και οι 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’
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δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 37ο: Δημοσιεύσεις — Φύλαξη του ερνοταείου, των υλικών και του έρνου
— Προστασία της βλάστησης-Αρχαιότrιτες

37.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιβλέπουσας Το έργο
Διεύθυνσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.’ οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση με 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 Ο ανάδογος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριμυάτων σε κατάλληλες
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 containers μέχρι την απομάκρυνσή Τους’ ώστε να μην
παρεμποδίζονται η λειτουργία των καταστημάτων και η κίνηση των διερχομένων.
37.4 0 ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση’ όπως δένδρα και
θάμνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου’ εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του
έργου’ κατά την κρίση του εργοδότου. Ο 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.
37.5 0 Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την Δ/σα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή του
έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έρνα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και ατην
περίπτωση αυτή’ άρθρο 138512 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021 .

Άρθρο 38ο: Βλάβες στα έρνα - Αναγνώριση αποζηυιώσεων

38.1 0 ανάδοχος δε δικαιούται καμία αποίημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο
έργο’ για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε Cημιά 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με Το Ν. 4782/2021 . Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον Βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
38.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

38.3 Αν το έρνο ή τμήμα αυτού παραδοθεί νια 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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη 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
βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο’ με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται
σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
38 h Η κι έλε ση ιων μγιιαιων για ι liv U ιιοκαιάα ιιιιΓι ιων βλαβων αιι ό ανωιέιJα βία μ ι ιυμιΙ να όικαισλυγήυιι
παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 39ο: Επιστροφή ενγυήσεων καλής εκτέλεσης

39.1 Η εγγύηση 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
εγγυήσεις περιορίζονται στο 20% του ποσοστού της ξόβ του άρθρου 72 του Ν. 4412(16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 . Το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται μετά την έγκριση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού.

Άρθρο 40ο: Υποκατάσταση αναδόχου - Υπερνολαβία

40.1 Σύμφωνα με το άρθρο 164’ 5 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απανορεύεται 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 υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται’ χωρίς έγκριση της ΠροΙσταμένης Αρχής’ η οποία
αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει εκχωρήθει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς ένκοισr’ κηρύσσει
έκπτωτο τον ανάδοχο’ μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η. εκ μέρους
του αναδόχου’ υπερνολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έρνου.
40.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.4412/16.
40.3 Σύμφωνα με το άρθρο 166 5 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
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4782/2021 νια την αναννώριση υπεργολάβου ως ενκεκριμένου, 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 άρθρου. Στο συμφωνητικό της
υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα σι εργασίες ή το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο
υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας.
40.4 Σύμφωνα με το άρθρο 166 ~ 5 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
η διευθύνουσα υπηρεσία, υε ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της υπερνολαβίας, οι δε
λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως από την
υπηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 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 1 του άρθρου 165 του Ν. 4412(16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 και κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον
υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782/2021 , καθώς και στην προϊσταμένη αρχή, μαζί με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού
σύστασης της υπεργολαβίας.
40.5 Η έγκριση της υπερνολαί3ίας έγει τις εξής 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 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

Άρθρο 41 ο: Έκπτωση αναδόγου — Διακοπή εργασιών — Λύση της σύμβασης

41.1 Σύμφωνα με το άρθρο 160 ~ 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
εάν ο ανάδογος δεν εκπληρώνει τιc συμβατικές του υπογρεώσεις ή δε συμμορφώνεται υε τιc νDαπτές 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 της σύμβασης είτε από υπαιτιότητα
αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν.
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

Άρθρο 42ο: Διαφωνίες — Ενστάσεις — Διαιτησία

42.1 Σύμφωνα με το άρθρο 174 ~ 1 του Ν. 441 2/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021,
κατά των πράεεων 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 ~ 2 Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, η
οποία υποχρεώνεται να εκδώσει απόφαση εντός 2 μηνών από την κατάθεση της ένστασης.
42 2 Τε περίπτωση απόρριι~ιης της ένστασης ή παρέλειισης άπρακτης της δίμηνης προθεσ~ιίας ο ανάδοχος
μπορεί να καταθέσει αiτηση θεραπεiας σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών. Η όιαόικασία περιγράφεται στις ξ 3 —

17 του ίδιου άρθρου.
42.3 Σύμφωνα με το άρθρο 175 ~ 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.
4782(2021, 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 ατυγήι.ιατα — Ασφάλιση έρνου

Σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, κάθε έργο ασφαλίζεται ως 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 γιο 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.
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Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων Θα Πρέπει να είναι σωματικές βλάβες ή Θάνατος
200.000 €1 άτομο, 1.000.000 €1 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 Ε.
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε νόμιμη ισχύ Θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του ‘Εργου το αργότερο
εντός είκοσι (20) ημερών από την υπονραφή της σύμβασης του έργου.

43.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
43.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται
με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
43.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και να
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
43.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους τωνασφαλιστηρίων.
43.1.4 Ως ασφάλιση Θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ.
400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.
400/1970 (όπως τροποποιήθηκε και ισγύει σήμερα) και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έρνου.
43.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, Θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως
τροποποιήθηκε μετο Π.Δ. 118/1985.
43.1.6 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις
και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ.,
και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και
πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
43.1.7 Όλες σι ασφαλιστικές συμβάσεις:
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- Θα περιλαμβάνουν όρους σι οποίοι Θα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως
ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
43.1.8 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που
είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως , Θα γίνεται με την έναρξη ισχύος
της ασφαλιστικής περιόδου.
43.1.9 Οι ασφαλιστικές εταιρείες Θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης και του Ε.Ο.Χ., Θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο
και Θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται σι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η
Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.
43.1.10 Όλες σι ασφαλιστικές συμβάσεις Θα συνάπτονται σεΕΥΡΩ.
43.1.11
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά
που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει Θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόμενων,
όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε! συνέταξε ως ανάδοχος.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους
εκπροσώπους των ασφαλιστών αν του το ζητούν
Ειιιυημαίνειαι ακόμη όιι για κάθε ιιρόκληοη φθοράς ή βλάβης ιιου Θα συμβεί mu έργο αιιό οιιοιαδήιιοιε αιτία
ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.
(2) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ολνάδοχος
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης
αποζημιώσεις.
43.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και σι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα
δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν Θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα
αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της
ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους Κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της
αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

43.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ
43.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή
αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή σι
ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις,
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ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές)
σύμβαση(εις), στην περίπτωση αυτή Θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα
ασφάλιστρα και Οι σχετικές δαπάνες σύναμιης της(των) σύμβασης (εων) Θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός
15 ημερολογιακών ημερών από ης σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, Θα
επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει
συντελεσΘεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν
υπάρχει.
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που
έχει στα χέρια του.
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσττραξης οφειλής
προς το Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίας Θα υπολογίζονται :
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τουςκαι
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών.
43.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό
των ασφαλίστρων ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση
του.
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων
με τους τόκους υπερημερίας, Θα γίνεται σύμφωνα με την παρ.
43.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας Θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.
43.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν
μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των
ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τονλνάδοχο
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
43.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση,
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή
καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του
Αναδόχου, Θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και Θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή
του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ Θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που
έχει στα χέρια του.
43.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το ‘Εργο, σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, Θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

43.3 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να ττροσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση πριν την υπογραφή της σύμβασης
του έργου, Θα ττρέπει να προσκουίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης”
(Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που Θα περιλαμβάνει το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεi το αρνότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερων
από την υπογραφή της σύμβασης.

43.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
43.4.1 0 Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή oι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία
(Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ)
28.4.2 Ο Ανάδογος υποχρεούται να ασφαλί&ι το ερνατοτεγνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων
σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουρνούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάνεται σε διατάξεις της
ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, σι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
43.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται
να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.
43.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

43.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ-
ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

43.5.0 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών
Ο Ανάδοχoς υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνoυ» και σύμφωνα με την Ελληνική και
Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συμβατική δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ).
Η ασφαλιστική κάλυψη Θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής μερικής ή ολικής, που
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οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από:
α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της
συνταγματικής τάξης της χώρας.
β. τονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού
καυσίμου.
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα iση προς την
ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα.
δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή
τους στο έργο.
Η ασφαλιστική κάλυψη Θα γίνει αρχικώς για το Συμβατικό Τίμημα του ‘Εργου (πλην ΦΠΑ) και Θα αναπροσαρμόζεται
ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου.
Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο Θα ασφαλίζονται ‘κατά παντός κινδύνου” και η τυχόν «παρακείμενη περιουσία», σι
μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός
εξοπλισμός, που Θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει με το πέρας της
περιόδου “υποχρεωτικής συντήρησης”.

43.5.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρiτων
α Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή Θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι Τρίτων και σι ασφαλιστές Θα
υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή Θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική
βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου Μελετών - Κατασκευών και περιόδου συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και
εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.
β Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του ‘Εργου
γ . Αποζημίωση
(1) Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του ‘Εργου, θα
περιλαμβάνει:
Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρiτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων
Τρίτων
Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο
Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων
(2) 0 Ανάδοχος Θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησης του
Έργου.
(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχημάτων στο
εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.

43.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηγανικού Εεοπλισυού.
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο Θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης Βαρέως Τύπου)
Μηχανικός Fξοπλισ~ιός ο οποίος Θα χρησιμοποιηθΕί στην καταιτκΕιιή τοιι ‘Εργοιι
Στην κατηγορΙα αυτή υπάγεται κατ ελάχιστον σι παρακάτω κατηγορΙες μηχανημάτων:
(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου» Αυτοκινούμενος Διαμορφωτήρες (ισοπεδωτήρες),
Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωματοσυλλέκτες (αποξεστές), Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers),
Αυτοκινούμενες αντλίες σκυροδέματος, Διαστρωτήρες σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή ανάλογου),
Πασσαλοεμπήκτες, Μηχανήματα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανομείς (Federal), Διαστρωτήρες
ασφαλτομίγματος (Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες.
Μη αυτοκινούμενος
Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέματος, Θραυστικά συγκροτήματα,
Συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, Δομικοί πυργογερανοί.
(2) Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός
Όπως π.χ.: Συγκροτήματα ολισΘαίνοντος ή/και αναρριχόμενου ξυλοτύπου, εξοπλισμός ειδικών συστημάτων
γεφυροποιΙας με χρήση προκατασκευασμένων δοκών κλπ.
β. Στο Ασφαλιστήριο Θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα
των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των
μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.
γ.Ο μηχανικός εξοπλισμός Θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρούμενων των
ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από
Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.
δ.σ Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν
ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας.
ε.Η ασφάλιση των μηχανημάτων Θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους αναγκαίους ελιγμούς όλων
των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την
χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό .
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43.6 ΑΣΦΑΛΙΣΙ-’ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)
43.6.1 0 Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία’ τα αυτοκίνητα που προορίζονται via τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και
συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
43.6.2Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.
43.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς Θα καταρτισθεί εγγράφως,
χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.
43.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων, πέρα από την υποχρεωτική
ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείμενη Νομοθεσία, μπορεί να γίνει και με ενιαίο
ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το μηχανικό εξοπλισμό.
43.6.5 Διευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούμενα Μηχανήματα ‘Εργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον
αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.
43.6.6 Ως Αυτοκινούμενα Μηχανήματα ‘Εργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα ορίζονται σύμφωνα
με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ!Δ13ε/5-7-2005) του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια
Επιτροπή Κατάταξης.
43.6.7 Τα όποια μηχανήματα εκτελούν την ίδια εργασία με αυτοκινούμενα Μ.Ε. χωρίς να είναι τοποθετημένα επί
αυτοκινούμενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της
παρούσας τrαραγράφου.

43.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑ.ΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε σι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
43.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που
απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου ‘Εργου, καθώς
επίσης και ο Κύριος του ‘Εργου (ΚτΕ), σι τυχόν Υπεργολάβοι και σι Μελετητές.
43.7.2 Ο ΚτΕ., σι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΚτΕ (και !ή των
Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις
εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος υΔια~αυρούμενη ευθύνη αλλήλων”
(cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.
43.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:
- του Αναδόχου
- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του
- και / ή του ΚτΕ
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους
- Και /ή μέρους ή! και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή
συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, σι οποίοι
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή
ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία Θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που
σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης
των ασφαλιστών.
43.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του ‘Εργου, προκειμένου η ασφαλιστική
εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως
την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες
διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά
της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική
εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από
αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση.
43.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συμβούλων της,
των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.
43.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με συστημένη
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς
τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.
43.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύιμεων της παραγράφου 43.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας
και! ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα
(Ευθύνη Προστήσαντος).
43.7.8 Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική Σύμβαση συν
συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης.

Άρθρο 44ο: Εκπροσώπηση αναδόγου - Επίδοση εγγοάφων

44.1 Σύμφωνα μετα άρθρο 143 ~ 1 του Ν. 4412/16, οι κοινοποιήσεις ενγοάφων της Υπηρεσίας προς τον ανάδογο
ή τον αντίκλητο νίνονται υε όρνανο της Υπηρεσίας ή υε οποιοδήποτε δηυόσιο όρνανο ή υε δικαστικό επιυελητή. Για
την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα σι οικείες διατάξεις του
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Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
44.2 Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν.4412/16 η ανάδοχος επιγείρησπ ννωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη
νόυιμη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
44.3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩΔΕ’ σι σχετικές με τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα άρθρα
222 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αοθ~ο 450: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου

45.1 Δε θα ττραγματοποιούνται 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.
45.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθμίζει με υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.
45.4 Απαγορεύεται η 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.
1073/81.
45.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα απομακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον χώρο του έργου’ με ευθύνη και
δαπάνες του αναδόχου’ χωρίς Καμία πρόσθετη αποζημίωσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τους
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 εργασίας 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
μιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχε’ υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται
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 επισημάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήμανση ακόμη και φωτεινή και προστατευτικό
περίφραγμα στα επικίνδυνα σημεία του έργου. να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάληwης των πεζοδρουίων’
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 Αστυνομικές Αρχές κλπ. χωρίς πρόσθετη αποζημίωση
45.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων γενικά’ πρέπει
να 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 με τα απαραίτητα διαγράμματα και τα σχετικά
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 πε~ών και οχημάτων’ η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου,
ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδιο τμήματα της Αστυνομίας (Τροχαίας κίνησης).
45.10 0 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 τοιι εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει με δικά τοιι έξοδα και να αποκαθιστά
τον χώρο στην αρχική κατάστασή του.
45.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο μεταφορικό μέσο για την επίβλεwη.
45.12 0 ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά’ τα μηχανήματα, ικριώματα κλπ. σε σημεία του κτίριου, όπου του υποδείξει η
επίβλεψη’ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων, εστιών μόλυνσης κλπ.
45.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση όλων των
απαιτούμενων 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’
4όωρη ειδοποίηση’ την αρχαιολογία’ τις ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε δαπάνη μη κατανομαζόμενη ρητά
αλλά είναι αναγκαία για την ορθή’ έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή
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 περίπτωση τοποθέτησης ικριωμάτων και εκτέλεσης εργασιών που εξυπηρετούν το έργο
(π.χ. καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων)’ σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια’ πεζόδρομους) αρμοδιότητας
Δήμου Σύρου Ερμούπολης δεν απαιτείται να λάβει ιδιαίτερη έγκριση από την Δ/νση Οδοποιίας και την Δ/νση
Μελετών Αρχιτεκτονικών ‘Εργων’ δεδομένης της απόφασης για την εκτέλεση του έργου. Η απαλλαγή αυτή δεν
περιλαμβάνει Ο.Κ.Ω. ή υποχρεώσεις καταβολής τελών ή λήψη άδειας από άλλους φορείς ή υπηρεσίες όπως η
Αστυνομία’ Πολεοδομία κλπ.
45.15 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων’
καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ’ επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/ΕΙ 03/10-ΦΕΚ 131 2Β/24-8-201 0)



Άρθρο 46ο Απαιτούυενα υέτρα ασφάλειας και υγείας στο ερνοτάξιο *

1. 0 ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305(96 (αρ.7-9), Ν.3669(08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια τηc ευθύνπι του, ο ανάδογοι υπογοεσύται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρθ. 37 παρ.7).
f3. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΓΤΑΔΙοικ.177(2-3-01, ΔΕΕΠΠ(85(14-5-01
και ΔΙΠΑΔΙοικ889/27-
11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 όπως
τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει ( εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασiα, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073(81 (αρ. 111),
ΠΔ 305/96 (αρ.10,1 1), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς
της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3. Σύυωωνα ι~ε τα προαναφεοόυενα τηc παο. 2. ο ανάδονοc υπονοεούται να τησεί τα ακόλουθα:

3.1 Εκ των ποοτέοων ννωστοποίηση - Σγέδιο Ασφάλειας Υγείας
I ΣΑΥ - Φάκελοc Ασωάλειαc Υγείας ίΦΑΥ) και συνκεκοιυένα:
a. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος
όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305(96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής

μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305(96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικΙ85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669(08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8
και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
ειραρμάσει στο έργο ανάλογα μι ~ην καιιιιικ*ιιιιιι ιική ιι διιακολία τις ιδιαιτερέιτητές τοιι κλπ (~ιέθιιδσς
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ
305(96.
** 0 Ν.3850(10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί
διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294(88, ΠΔ 17(96, κλπ.

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔΙοικ(889(2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669(08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ1889(2002 (παρ.2.9Δ) του (τJΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305(96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ(177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οιιd889(2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ σι οποίες ενσωματώθηκαν στο
Ν.3669rn8 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 και 182).
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Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν Θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία
στην Κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α125-11-2011)
και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου ‘Εργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπως
τροποποιήθηκε αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του ‘Εργου και το συνοδεύει καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.1Ι) και ΥΑ ΔΙΓΙΑ.Δ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ ό
με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔΙοικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικά ασωαλείαι. νιατσό ερνασία’ - τήσηση στοιχείων ασΦάλεια’ και
υνείαc

Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληqης ή να συνδυαστούν
αυτές οι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής :
Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους
ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).

ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
ιο βιβλΙο υιιοόιΙξLων ιιχνικου ασφαλείας και γιαιμου εργασίας σελιόσμε ιριίιαι και θιu.ι’ιιΙιυι ιιιιέι ιιιν αμμόόιιι

επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και σι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληφης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά
ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3 Ηυεοολόνιο Μέτοων Ασφάλεια’ (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
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προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την V.A 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ Θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους ΔΙνσεις, Τμήματα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της ΔΙνουσας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003.

3.4 Συσγετισμός Σγεδίου ΑσΦάλεια’ Υνείας (ΣΑΥ) και Ημερολάγιου Μέτρων Ασφαλείαc (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το HM A.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων( διαπιστώσεων
στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

4. Απαιτούυενα μέτρα ασφάλεια’ και υνείας κατά Την εκτέλεση όλων των ερνασιών στο ερνοτά(ιο.

4.1 Προετοιμασία εονοταίίου - Μέτρα Ατομικής Προστασία’ (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας:
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή
στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος A, παρ.
18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να
παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος B, τμήμα ΙΙ, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών Θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών
& επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,1 10), Ν.1430/84
(υρ. ΙΪ, IS), ΠΔ 30b/96 (υρ. IL ιιυράμι. IV μέρας Α, ιιυρ. 13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως :
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-
18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και σι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96
(αρ.9,παρ.γ).

4.2 Ερνοταειακή σήυανση — σηυατοδότηση. συστήυατα ασωαλείαc. ωόατωση - εκωόοτωση —

εναπόθεση υλικών. θόουΒοc. ουσικοί, γημικοί παράνοντεc κ.λ.π.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
- Την V.A αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-201 1 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:
«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-201 1 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία πεζών»
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 — 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
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β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας Που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ινμέροςλ, παρ.2), Ν.3850/10(αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης,
στοίβασης, ρkμης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΛ
8243(1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397(94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες: Ν.3850(10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82(10.

4.3 Μηγανήυατα έογων Ι Ε(οπλισυοί ερνασίαc - αποδεικτικά στοιγεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές
κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και
οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155(04, ΠΔ 105(95 (τταραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.Ιν μέρος
Β τμήμα II παρ.7 -9), ΚΥΑ 15085(593(03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800(03, ΠΔ 57/10, Ν.3850(10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.Ιν, μέρος B’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το
ΠΔ 304(00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β~, τμήμα ΙΙ, αρ. 8.1.γ
και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον
χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα
με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα μετην ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

5.Νομοθετήματα Που πεσιένουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασωάλειαc και υνείαc στο εονοτά(ιο. τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση. ανάλονα με το είδοc των εονασιών του εκτελούυενου έρνου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:

5.1 Κατεδαωίσειc:
Ν 495(76, ΠΔ 413(77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ
396(94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), ΥΑ. 3009/2/21- γ/94, ΥΑ. 2254(230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305(96 (αρ. 12, παραρτ.ίν μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ.11), ΚΥΑ
3329(89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ. Φ.28/18787/1032/ΟΟ, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2(06, ΠΔ 212/Ο6,ΥΑ
21017/84(09.

5.2 Εκσκαωέc Ιθευελίων. τάωοων, φρεάτων. κλπ). Αντιστηοί(ειc
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-1 7, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304(89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων,
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/ΟΟ, Ν. 2168/93, ΠΔ 396(94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και σι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2(06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ. 10).

28



5.3 Ικριώματα και κλίμακες. Οδοί κυκλοφοοίαc — ίώνεc κινδύνου. Εονασίεc σε ύψος. Ερνασίες σε στένε’.
ΠΔ 778(80, ΠΔ 1073(81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.Ι0.4/445/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12’ παραρτ.1ν μέροςλπαρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4-6’14).

5.4 Ερνασίες συγκόλλησηc. ο(υνονοκκοπήc & λοιπέc θεουέι εονασίεc
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96’ ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δουικών έονων ‘κτίσια. νέωυοεc. τοίνοι αντιστήοι(ηc. δε(αυενέc’κ.λ.π.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β Τμήμα ΙΙ παρ. 12).

5.6 Ποοετοιυασία και διάνοιίη σηράγνων και λοιπών υπονείων έονων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες’ υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη
των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225(89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/ΟΟ, Ν. 2168/93’ ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και σι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1 183/96’ ΥΑ 3009/2/21-γ/94,
ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06’ ΠΔ 305/96 (αρ.12 ιταραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.1Ο).

5.7 Καταδυτικέc εονασίεc σε Λιυενικά έονα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95’ ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ.13).

6. ΑκολουθεΙ κατάλονος με τα νομοθετήματα και τιc κανονιστικέι διατάεειc που
πεσιλαυβάνουν τα απαιτοόυενα υέτοα ασ~άλειαι και υγείας στο ερνοτάειο.

κΑτΑΛΟΓοΣ ΝΟΜΟΟΕτΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣ~ΙΚΩΝ Δ1ΑΤΑΞΕΩΝ
«ΑΓΙΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΙΟ»

Α ΝΟΜθΙ

Ν 49976 ΦΕΚ 337(4178 Π.Δ. 39994 ΦΕΚ 22044(94

N 1314103 ΦΡΚ 128//153 Π Δ 396(94 ΦΕΚ 729/194

N 14J(104 ΦΙΙ( 45/4184 IΙ. IL .,5/Ιέ4 ΦΙΚ .υΙΙ4j~4

Ν 2188/93 ΦΕΚ 147/4195 Π Δ. ‘05(65 ΦΕΚ 67(4195

Ν. 2614/99 ΦΕΚ 57//199 Π.Δ. 455165 ΦΕΚ 288(4195

Ν. 3542107 ΦΕΚ 501/107 Π.Δ. 305196 ΦΕΚ 212(4198

Ν. 3849/08 ΦΕΚ 1181/108 Π Δ. 99/99 ΦΕΚ 94(4/99

Ν. 3850(10 ΦΕΚ 33/4110 Π.Δ. 204/00 ΦΕΚ 2411/100

Ν, 4030(12 ΦΕΚ 249//112 Π.Δ. ‘55/04 ΦΕΚ 121,4104

Π.Δ. 176/05 ΦΕΚ 227(4105

Γ Δ. ~49/06 ΦΕΚ 159(4’06
Β. ΠΡΟΕΔΡΚΑ ΔΙ4Τ4JΗΔΤΑ

Γ Δ. 2(66 ΦΕΚ 2581/106
Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 425/4177

Π.Δ. 21210€ ΦΕΚ 212(4106
Π. Δ. 95178 ΦΕΚ 2044178

Π Δ. 82/Ιθ ΦΕΚ 145/WIG
Π Δ. 21517$ ΦΕΚ 47:4173

Π. Δ. 57110 ΦΕΚ 97(4110
Π Δ. 775/80 ΦΕΚ 193/4150

Π Δ. 1072431 ΦΕΚ 260(4181 r ΥΠΔΥΡΓ1κΕΖ ΔΠΟΦΑΣΕIΣ

Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 105/4189 VA ‚30646/84 ΦΕΚ 1542’84

Π Δ. 31/90 ΦΕΚ 31(4100 ΚΥΔ 3315/89 ΦΕΚ ‘3218(89

Π.Δ. 70/90 ΦΕΚ 314190 Κ/Α 324311113191 ΦΕΚ 13818/91

Π.Δ. 85/IΙ ΦΕΚ 3M//SI ΚΥOαD.ο,.5.437311205/93 Φεκ 187/3(93

Π Δ. 399191 ΦΕΚ 180/4191 Κ ‘4 16440/Φ ‘0 4445/93 ΦΕΚ 651993

Γ.ΥΠΟΥΡΓIΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚ/ΊΟΙ

‘<ΥΑ oρ.66ΕΙ/94 ΦΕΚ 4501934 ΕΓΚΥΚ/d0Σ27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ
Π/268/Ι2-9.03

ΥΑ αρ.ι4ι..31245/93 ΦΕΚ 451/3/93
ΕΓΚΥΙ4ΑΙ0Ι 5108 ι,Ρ,ΠΓ’ΩΤΙΙΠΑΔι

ΥΑ 30092/21.γ/94 ΦΕΚ 301/3/94 0/ΕflΙS/31.3.08

VA 2254/230/0.6.9/94 ΦΕΚ 73(3/94 EflCYKAIO! Σ.Efl.E AQflP. 10201/12
ΑΔ&Β4ΑΙΛ.ΚΦΖ

VA 1.131.1(20/95,95 ΦΕΚ 97613/35

ΥΑΦ.6.9/13570/Ι560/95 ΦΕΚ 677(3195

ΥΑΦ6.912506511113196 ΦΕΚ 1035/3/96

V.A ορ,oυ..5.5261h9½7 ΦΕΚ 11313/37

‚<ΥΑ αρ.ο,κ.16289/330?99 ΦΕΚ 987(3/99

ΚΥΑορ.ο’kΙ5065/593/03 ΦΕΚ 1186/3(03

‘<ΥΑ αρ. Δ13υ480α/03 ΦΕΚ 706/3(03

‚<ΥΑ σρ6952(1Ι ΦΕΚ 42013/11

ΥΑ 3046(304/89 ΦΕΚ 591969

ΥΑΦ.25118787/1032’ΟΟ ΦΕΚ 1035/3/00

ΥΑ αρ.ορξ43312000 ΦΕΚ 1176/3/Χ

ΥΑ ΔΕΕΠΓ,Ια,JΕ&01 ΦΕΚ 686/3/ΟΙ

Α ΔΙΠΑΔ/048J177)01 ΦΕΚ 266(3/ΟΙ

Α ΔΙΠΑ/οw./569/02 ΦΕΚ 16/8/03

Α ΔΜΕΟΟ(6Ι3/11 ΦΕΚ 905/3(41

Α 21017/84/09 ΦΕΚ 1287ιW09

Γυρ~ση8η ~άτσξη 7,
Αι’όφ 7568.0.700.1/96 ΦΕΚ 156/3(96
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Άρθρο 470 Διαγείρισπ περίσσειας υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων

1. Σύμφωνα μετην παραγρ. 3 εδαφ. α.3 και β.3. της ΚΥΛ 36259(1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 B) , 0 Ανάδοχος μετά
την αποπεράτωση των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην εττιβλέπουσα Υπηρεσία βεβαίωση
παραλαβής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης, από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
2. Σύμφωνα μετην ΚΥΛ 36259!1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 B) και την εγκύκλιο 4834/25-01 -2013 με ΜΑ:
ΒΕΙΨΟ-Ξ90, δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης, της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια
έργα, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών Θα
πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαχωρίσει τα προϊόντα
εκσκαφών από καθαρές γαίες σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την κοκομετρία τους.
2.1 Στην πρώτη κατηγορία θα περιλαμβάνονται προϊόντα εκσκαφών διαμέτρου έως 15cm, τα οποία θα μεταφερθούν
στο ΧΥΤΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ως υλικό επικάλυψης (παρ3 Ε3 της υπ αριθμ. 54610/30-07-2014 Μ.Π.Ε. ΧΥΤΑ
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΜΑ 7Ψ500ΡΙΙ-ΤΛ3).
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει δείγματα από τα απόβλητα αυτά και να τα στέλνει για χημικές αναλύσεις
ώστε να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μη επικίνδυνα απόβλητα. (ΟΜ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ). Θα
γίνεται ενημέρωση στην ΆΑΝΕΛ και στις τυχόν αρμόδιες υπηρεσίες και θα τους κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των
παραπάνω χημικών αναλύσεων.
2.2 Στην δεύτερη κατηγορία θα περιλαμβάνονται προϊόντα εκσκαφών διαμέτρου μεγαλύτερης από 15cm, μέρος των
οποίων θα διατεθεί για τις ανάγκες επίχωσης του έργου και η ττερίσσεια αυτών θα διατεθεί σε εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής
της περίσσειας των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
3. Για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων απαιτείται άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Αρθρο 48ο: Διάφορα θέι.iατα

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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