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ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. - Εγγυήσεις - Επίβλεψη
1.1

Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ.

1.1.1 Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών
όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της
εργολαβικής Συµβάσεως θα γίνει η κατασκευή του έργου « Αποκατάσταση βλαβών
δικτύων ∆.Ε.Υ.Α.Χ. », όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που
συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
1.1.2 Κατά τα λοιπά για την εκτέλεση του έργου θα ισχύσουν οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 (Α΄ 147)
1.2

Εγγύηση για την καλή εκτέλεση

1.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε
το Ν. 4412/2016 άρθρο 302 παρ. 1β.
1.2.2 Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο
εγγύησης καλής εκτέλεσης, που παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης"
σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 άρθρο 302 παρ. 1β.
Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε πέντε (5) % επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 άρθρο 302 παρ. 1β.
1.2.3 Η εγγυητική επιστολή "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να έχει εκδοθεί από
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
1.2.4 Η εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται , δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυµία , τον Α.Φ.Μ. , και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι : αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών
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µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης,
κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 4 του Ν.4412/2016
.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 337 του
Ν.
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά
την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
1.3 Επίβλεψη
1.3.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την
είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του
Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων των πάσης φύσεως συµβούλων
της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και
για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες αλλά και προφορικές εντολές της
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και
οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην
άσκηση των ελέγχων κλπ.
1.3.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους
ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε µειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του
και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της
παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Σύµβαση κατασκευής έργου-Συµβατικό αντικείµενο εργολαβικής
συµβάσεως – Υπογραφή σύµβασης
2.1 Γενικά
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Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που
περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου
« Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων ».
Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 135 του Ν.4412/2016. Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από
τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων
τους, καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
2.2. Συµβατικό αντικείµενο
2.2.1 Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον
Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση και τα
αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται
και τα παρακάτω:
1. Η εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
2. Κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από τις υποχρεώσεις του
αναδόχου που ορίζονται στα τεύχη δηµοπράτησης και την ισχύουσα Νοµοθεσία.
2.2.2 Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το έργο θα εκτελεστεί σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χανίων.
2.2.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά :
Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης,
όπου απαιτείται σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χανίων.
Συγκεκριµένα αφορά την
•

Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού από το δίκτυο, για διάµετρο υφιστάµενου
αγωγού από Φ 50 έως Φ 300.

•

∆ιενέργεια ερευνητικών τοµών – εκσκαφών για την ανεύρεση διαρροής.

•

Η αποκατάσταση διαρροής σε δικλείδα ή αντικατάσταση δικλείδας, διαµέτρου
υφιστάµενων δικλείδων Φ 80, Φ 100, Φ 150 , Φ 200 , Φ 250 και Φ 300.

•

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίων παροχής ύδρευσης.

•

Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.

•

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης.

•

Καθαρισµός φρεατίου δικλείδας, (βανοφρεάτιο).

•

Αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιαδήποτε υλικού εκτός ΡΕ µε ανοξείδωτο
µανσόν από χάλυβα, διαµέτρου υφιστάµενων αγωγού Φ 90,
Φ 110, Φ 160 ,
Φ 200 και
Φ 250.
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•

Αποκατάσταση διαρροής αγωγού πολυαιθυλενίου µε χρήση ειδικού τεµαχίου
πολυαιθυλενίου, διαµέτρου υφιστάµενων αγωγού Φ 90, Φ 110, Φ 160 ,
Φ
200 και Φ 250.

•

Αποκατάσταση διαρροής σε αγωγό PVC µε µανσόν από PVC, µε αντικατάσταση
τµήµατος υφιστάµενου αγωγού, διαµέτρου υφιστάµενων αγωγού Φ 90, Φ 110,
Φ 160 , Φ 200 και Φ 250.

•

Αποκατάσταση εκτεταµένης διαρροής σε αγωγό µε αντικατάσταση τµήµατος
υφιστάµενου αγωγού, διαµέτρου υφιστάµενων αγωγού Φ 90, Φ 110, Φ 160 ,
Φ 200 και Φ 250.

•

Αποκατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή σωλήνα ΡΕ Φ 32 έως Φ
63.

•

Αντικατάσταση διαρρέοντος διακόπτη ή ορειχάλκινου ρακόρ.

•

Αντικατάσταση κρουνού συνένωσης επί αγωγού ύδρευσης.

•

Αντικατάσταση παλαιού υδροµετρητή οποιοδήποτε τύπου µε νέο υδροµετρητή.

Ανάλογα µε την κατάσταση των βλαβών θα δίνεται εντολή είτε γραπτή είτε προφορική
από την Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. προκειµένου ο ανάδοχος να τις αποκαταστήσει.
Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθµιση και για την λήψη
µέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ανοικτή γραµµή επικοινωνίας µε σταθερό
και κινητό τηλέφωνο για την αναγγελία βλάβης. Να ευρίσκεται στο σηµείο της βλάβης το
πολύ σε µία ώρα και τριάντα λεπτά µετά την ειδοποίηση του από την Υπηρεσία. Να
επισκευάζει βλάβες όλο το εικοσιτετράωρα και σε αργίες. Να επισκευάζει κατ΄ ελάχιστο
πέντε βλάβες ανά ηµέρα εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία και να µπορεί να
εξυπηρετηθεί τουλάχιστον δύο συµβάν ταυτόχρονα.
Όπου στα ανωτέρω αναφέρεται προφορική εντολή αυτή θα αναγράφεται στο ηµερολόγιο
των εργασιών.
O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τραβάει φωτογραφίες για κάθε βλάβη πριν, κατά
την διάρκεια της αποκατάστασης και µετά την αποκατάσταση της βλάβης, στην οποία
φωτογραφία θα φαίνεται η ηµεροµηνία και η τοποθεσία της βλάβης και θα παραδίνονται
στον Επιβλέποντα του έργου.
Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, προκειµένου να γίνει η επισκευή, είναι
υπεύθυνη η ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων

2.3

Υπογραφή σύµβασης

2.3.1. Πριν την σύναψη της σύµβασης ο αναθέτων φορέας ζητεί από τον οικονοµικό
φορέα ή ένωση οικονοµικών φορέων/κοινοπραξία, που αναδείχθηκε µειοδότης,
τάσσοντας προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή το πολύ είκοσι (20) ηµερών τα
δικαιολογητικά των παρ. 23.3 – 23.9 της διακήρυξης (πιστοποιητικά έναντι των οποίων
υποβλήθηκε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ΤΕΥ∆).
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Ο αναθέτων φορέας µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να
τα συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ηµέρες.
i) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22
και 23 της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 316 του Ν,4412/2016, κοινοποιούνται
στους διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της
υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην
παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη
Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το
διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.
2.3.2. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην
Υπηρεσία τα εξής:
 Έγγραφα ορισµού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης.
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παραγρ. 1.2 της
παρούσης.
 ∆ήλωση για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτηµένο προς τούτο
πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας και δήλωση του
εξουσιοδοτηµένου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 .
 Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι ένωση οικονοµικών φορέων/κοινοπραξία,
Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας. Επίσης Συµβολαιογραφική
πράξη διορισµού κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας έναντι του Κυρίου του
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Έργου, καθώς και του αναπληρωτή του σύµφωνα µε το άρθρο 140 του
Ν.4412/2016.
 ∆ήλωση της έδρας της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της, σύµφωνα µε
την παραγρ. 2 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας
3.1 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η
ανάθεση και η εκτέλεση του έργου είναι τα αναφερόµενα στο τεύχος της ∆ιακήρυξης
∆ηµοπρασίας, όπου καθορίζεται η σειρά ισχύος τούτων σε περίπτωση τυχόν
ασυµφωνίας.
3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που
καθορίζονται στις παραπάνω αναφερόµενες Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν
αναφέρεται αλλιώς στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
3.3 ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσης Συµβάσεως υπόκεινται στις διατάξεις των
ισχυόντων Κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων .
ΑΡΘΡΟ 4ο : Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακατάλληλων ή
πλεοναζόντων υλικών.
4.1 Τα αµµοχάλικα οδοστρωσίας, , κ.λ.π. θα είναι θραυστό υλικό λατοµείου, και θα
προέρχονται κατ' αρχήν απ' τα λατοµεία της περιοχής.
Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων
κατάλληλων για την παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει
συνεπώς αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να
συµπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια
από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία, ορυχεία, κοίτες ποταµών, χειµάρρων κ.λ.π. των
αναγκαιούντων αργών υλικών, ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή
των υλικών αυτών.
Επίσης στις τιµές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και
συντηρήσεως οδών προσπελάσεως, µεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και
αν λαµβάνονται κ.λ.π., µη αναγνωριζοµένης ουδεµίας αξιώσεως του αναδόχου για
πληρωµή άλλης αποζηµιώσεως λόγω προσθέτων τυχόν µεταφορών ή δυσµενών
συνθηκών µισθώσεως λατοµείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκαλύψεως και δηµιουργίας ή
εκµεταλλεύσεως αυτών κ.λ.π.
4.2 Ο Εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε
πηγής υλικών που θα εκλέξει, προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του
υλικού της πηγής σε εγκεκριµένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για
να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύµφωνό του προς τις σχετικές
προδιαγραφές της εργολαβίας.
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4.3 Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται
καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του
Αναδόχου, και κάτω απ' την παρακολούθηση της Υπηρεσίας.
4.4 Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς
τις εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που
υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες. Οίκοθεν εξυπακούεται ότι µε την
προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των
έργων µε δόκιµα υλικά.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, να προβεί ανά πάσα στιγµή σε δειγµατοληψίες και
ελέγχους της ποιότητας, των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών
κ.λ.π., όσο και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες
των εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν, τούτων αναγοµένων στα γενικά έξοδά
του, χωρίς βεβαίως αυτό να απαλλάσσει από την ευθύνη τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι
µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο των πάσης
φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο να προµηθευτεί τα
υλικά αυτά από άλλες θέσεις, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στον ανάδοχο
οικονοµικής αξίωσης για τον λόγω αυτό (αλλαγή τιµών τιµολογίου, πρόσθετη
αποζηµίωση κλπ.).
4.5 Τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος έργου (πλην των δοµικών
υλικών και των υλικών επίχωσης και αποκατάστασης σύµφωνα µε τα παραπάνω) θα
χορηγούνται από την ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων, (όπως σωληνώσεις, εξαρτήµατα αποκατάστασης
διαρροής κλπ).
4.6 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση του
σποραδικού έργου και έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθµιση σε όλη
την διάρκεια των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Προθεσµίες περαιώσεως του έργου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης
5.1 Συνολική προθεσµία – Τµηµατικές προθεσµίες – Ενδεικτικές τµηµατικές
προθεσµίες
Η συνολική προθεσµία περαίωσης της κατασκευής του έργου στο σύνολο ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης από τον ανάδοχο.
Εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για
το σύνολο του Έργου που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. Στο τεύχος αυτό
θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή µελέτης και
εκτέλεσης, όταν απαιτείται.
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5.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει
τους χρόνους που απαιτούνται :
•

για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν
θα εισάγει από το εξωτερικό.

για τις εγκρίσεις µελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε
φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάµων, λατοµείων,
χρήση χώρων τελικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύµφωνα µε τους
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Παράταση της προθεσµίας αυτής δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο εάν ισχυρισθεί
άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια του χρόνου
εκµετάλλευσης των πηγών λήψεως αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.), των δανείων
υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια προβληµάτων από δίκτυα και
λοιπές εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., ή/και παρόδιων ιδιοκτησιών, άγνοια σύγχρονης
εκµετάλλευσης των πηγών λήψεως που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από
τυχόν άλλες εν ενεργεία εργολαβίες κατά τις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη του δηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις και
να κατασκευάσει νέους δρόµους για προσπέλαση), άγνοια της κατάστασης των δρόµων
προσπέλασης των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διάνοιξης
καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή
άγνοια δυνατότητας εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π.
•

5.3 Παράταση της προθεσµίας, εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του
Ν. 4412/2016.
5.4 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε µέρα υπαίτιας από µέρους
του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται στο άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.
4412/2016, σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου που
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης
από την σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για
κάθε µέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.
5.5 O χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου καθορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ∆ιάγραµµα προγραµµατισµού των έργων
Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το «χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου», όσο
του το επιτρέπει η µορφή του έργου, έτσι ώστε:
Α. το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς ποιοτικούς
στόχους και στους χρόνους που έχουν τεθεί από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά
Τεύχη,
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Β. να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος όχλησης και ιδίως όχλησης της
κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κατασκευαζόµενου έργου µέχρι την
ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται και
Γ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ανοικτή γραµµή επικοινωνίας µε
σταθερό και κινητό τηλέφωνο για την αναγγελία βλάβης. Να ευρίσκεται στο
σηµείο της βλάβης το πολύ σε µία ώρα και τριάντα λεπτά µετά την ειδοποίηση
του από την Υπηρεσία. Να επισκευάζει βλάβες όλο το εικοσιτετράωρα και σε
αργίες. Να επισκευάζει κατ΄ ελάχιστο πέντε βλάβες ανά ηµέρα εφόσον ζητηθεί
από την Υπηρεσία και να µπορεί να εξυπηρετηθεί τουλάχιστον δύο συµβάν
ταυτόχρονα.
6.1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει
µέσα σε προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες
και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης , να
υποβάλλει στην Υπηρεσία που διευθύνει το έργο το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του
έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στις προθεσµίες του άρθρου 5 της παρούσης Ε.Σ.Υ.
και του αντίστοιχου άρθρου της ∆ιακήρυξης.
6.2 Οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν µε την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης.
6.3 Για την έναρξη εκτελέσεως των εργασιών απαιτείται, µε µέριµνα του Αναδόχου,
έγγραφη άδεια (αν συντρέχει περίπτωση) της επί τόπου Υπηρεσίας του ΟΤΕ, της ∆ΕΗ,
όπως επίσης και της επιτροπής κυκλοφορίας.
6.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης
να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα
περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων
που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου .
ΑΡΘΡΟ 7ο : Τιµές µονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες
Τιµές µονάδος νέων εργασιών θα συντάσσονται µόνον στις περιπτώσεις, και µε τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 156 του
Ν.4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει
απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν.4412/2016 τις οποίες ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει.
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον
χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Προκαταβολές
∆ΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : Πρωτόκολλα αφανών εργασιών – Επιµετρήσεις - Πληρωµές
9.1 Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αµέσως µετά την
εκτέλεση των εργασιών, να είναι αναλυτικά κατά οδό, περιοχή και να συνοδεύονται από
φωτογραφίες και απόσπασµα του χάρτη.
9.2 Στις επιµετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών
ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές
µε την κατά δόκιµο τρόπο και συµφώνως προς τους συµβατικούς όρους εκτέλεση των
εργασιών, προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε
τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που
τα καθιστά ικανά για ενσωµάτωση.
Στις επιµετρήσεις θα περιλαµβάνεται επίσης πίνακας µε τις γενόµενες δοκιµές, µε ακριβή
στοιχεία των θέσεων και των αποτελεσµάτων, και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
αυτών.
Κατά τα λοιπά οι επιµετρήσεις θα συντάσσονται βάσει του άρθρου 151 του Ν.4412/2016.
9.3 Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα
και ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016
και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα
µήνα.
Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο
152 του Ν.4412/2016, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που
αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσης, καθώς και
τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ.,
που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και της ισχύουσας Νοµοθεσίας.
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κλπ (κατά τους
όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης) αυτές θα αποµειώνουν το
πιστοποιούµενο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ιεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο
10.1 Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής
του γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από
την διευθύνουσα υπηρεσία .
10.2 Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί
υπάλληλοι που θα συµµετέχουν στη ∆ιεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα
πρέπει να οριστούν εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία . Επίσης θα
πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένοι από τον Ανάδοχο για την υπογραφή των επί τόπου
παραλαµβανοµένων αφανών εργασιών, επιµετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων
δοκιµασίας κ.λ.π.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
11.1

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε

τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας,
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις:
- Το Π.∆. 22 - 12 - 33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78
“Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων“
- N 2168/1993 (Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς µηχανισµούς).
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) “Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης
εκρηκτικών υλών”
- H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε
οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών“
- Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδοµικών εργασιών”
- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας
Πολιτικού Μηχανικού”
- H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε
οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών”
- Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που
αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”
- Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων”
- Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας”
- Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα
υπόγεια έργα”
- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59∆/89) “Κτιριοδοµικός
Κανονισµός” (Ειδικά το άρθρο 5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)
- Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και
συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”
- Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας
για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την
εργασία τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για
τη χρήση απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για
τον χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”.
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- Το Π.∆. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
κατά την εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζοµένων απ’ τους κινδύνους
που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”.
- Το Π.∆.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση
ασφαλείας ή / και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 /
ΕΟΚ”.
- Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ".
- Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της
βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ".
−

Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ.

11.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας,
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της
Νοµοθεσίας:
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό
επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο
χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (
ΜΑΠ ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά
τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες,
φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το
καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα
ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του
εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές
συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π.
β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων
πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων
τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των
εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης
ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας
µε πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να
εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.

11.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
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αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους
τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
ακόλουθα:
α.

Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.

β.

Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό ( αποψίλωση) των χώρων από τα
πάσης φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα.

γ.

Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά
σε εύφλεκτα αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή
άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που
ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα.

δ.

Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα
γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας αρχής.

11.4

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής

και ασφάλειας των εργαζοµένων σε θέµατα όπως:
α.
Εκπαίδευση προσωπικού
β.

Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία

γ.

Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των
εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς

δ.

Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών
προστασίας έναντι πάσης φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς

ε.

Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις
εργασίας για την πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους
εργαζοµένους

στ.

Καταλληλότητα εξοπλισµού

ζ.

Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας

ενεργειών

11.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων
στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων
µηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγµένων µέτρων
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης
ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς
κανονισµοί προλήψεως ατυχηµάτων.
11.6 Ο Ανάδοχος οφείλει ακόµη να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την
αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ.
ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από
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τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή
παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από
την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.
11.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή του
συµφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
για το σύνολο του Έργου που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. Στο τεύχος
αυτό θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή
µελέτης και εκτέλεσης, όταν απαιτείται.
11.8 Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους
κρατικούς και µη φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία:
• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81)
• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85)
11.9 Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων
του Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών
αυτοαπασχολουµένων και εργαζοµένων πρέπει να γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 12ο : Ηµερολόγιο του έργου
Το Ηµερολόγιο του έργου θα τηρείται µε µέριµνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο
άρθρο 146 του Ν.4412/2016 . 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, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω
υπερηµερίας του εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή
προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,
θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν
καθυστερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης
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εργασιών
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους
ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό
του και από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το
ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7)
ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου προσωπικού και
µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
3. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο
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 ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες,
καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων.
4. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση
ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης,
αναλόγως µε το ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα
επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του
Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη
τήρησης.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Αναθεώρηση τιµών
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που
καθορίζονται από το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 .
Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται
Πίνακας κατανοµής εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις
14.1 Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις
βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση
καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα
το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν
ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των
καθοριζοµένων (µε τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις)
δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και αποζηµιώσεων ηµερών
υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση αδείας µε αποδοχές και αποζηµιώσεις λόγω
απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νοµίµων εισφορών του υπέρ των
ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων, όπως το Ι.Κ.Α. (ακόµη και αν το
έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π. Αν ο ανάδοχος
καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και
χρησιµοποιεί στο έργο, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των
ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι
του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι
αποδοχές µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών πριν από την όχληση των
ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση της πληρωµής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του
έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόµενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή
συντασσόµενο εκ της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασµό.
14.2 Η καταβολή των προβλεπόµενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση
κανονικής αποδείξεως πριν απ' την πληρωµή κάθε λογαριασµού.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ∆ρόµοι προσπελάσεως – Προστασία και εξασφάλιση κυκλοφορίας
κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων – Πινακίδες ενδεικτικές του
έργου
15.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε
περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει
αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε
από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό,
είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του.
Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει
στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε
επικίνδυνης θέσης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όλα τα µέτρα
εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από σύνταξη
σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την
κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για κάθε φάση εκτέλεσης των
εργασιών, όσο και τις αναγκαίες τεχνικές µελέτες των παρακαµπτηρίων έργων που
θα απαιτηθούν.
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O Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους
Εργολήπτες, ή εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και
προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για
µετάβαση τους σε αγροτικές και τις άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την
κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαµβανοµένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον
Ανάδοχο.
Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν
µπορεί να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει
υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, µε σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του.
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές να
εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώµατος, του καταστρώµατος των γεφυρών και των
άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων
οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από
συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις
κ.λ.π. ή να βρει οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα των προβλεποµένων για κυκλοφορία στους δρόµους, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόµους στην προγενέστερη κατάσταση
τους, συντασσοµένου εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και µετά τη χρήση των
δρόµων. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω
περιορισµούς), υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόµων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια
της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους
του ∆ηµοσίου.
Όσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι
αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων.
15.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός µηνός από της υπογραφής του συµφωνητικού, να
προµηθευτεί και να τοποθετήσει πινακίδες ενδεικτικές του έργου που εκτελείται, µε
περιεχόµενο και προδιαγραφές που θα καθορίσει η Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Προστασία περιβάλλοντος - Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα
16.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται
από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων.
Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου
κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισµού των
µηχανηµάτων ή καταπατήσεως φυτευοµένων περιοχών υπό µηχανικών µέσων.
16.2 Επειδή µεγάλο µέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον
υπαρχόντων έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται
στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζηµιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά.
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Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου,
των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος ποινικά και αστικά.
Επίσης σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και κατά την παραγωγή και
µεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ∆ιατάξεις των περί
εργατών και εργασίας Νόµων και ∆ιαταγµάτων, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα
µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικώς για αποφυγή αµέσων ή εµµέσων ζηµιών
ή ατυχηµάτων ή προκλήσεως πληµµυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή
υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα.
16.3 Για κάθε διατάραξη ή ζηµιά σε υφιστάµενες οικοδοµές, προερχόµενη από την
κατασκευή των έργων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, υποχρεούµενος σε
αποκατάσταση της προκληθείσας ζηµιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης
για την αποκατάστασή της.
16.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση των Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και δεσµεύεται στην τήρησή τους στα σηµεία που τον
αφορούν.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων
Ο βάσει του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των
έργων, καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες.
Α. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά
διαστήµατα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας µε δαπάνες του.
Β. Ο ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή µη
λειτουργίας κάποιων εγκαταστάσεων , προξενηθούν ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε
τρίτους ή στην περιουσία του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (π.χ. ∆ίκτυα , άλλες
εγκαταστάσεις) .
Ο ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για διάφορους λόγους (κακή
λειτουργία κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Μηνύσεις από
Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.) .
Η καταβολή των οποιονδήποτε επιδικαζοµένων αποζηµιώσεων τον βαρύνει εξ
ολοκλήρου.
Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών
παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην
αποκατάσταση τους η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του
Ν.4412/2016 .
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ΑΡΘΡΟ 18ο : Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόµους και κοντά σε
κτίρια
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών µέσα σε κατοικηµένες
περιοχές και µάλιστα σε στενούς δρόµους και πλησίον υφισταµένων κτιρίων κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχηµάτων, η
επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε ζηµιά ή ατύχηµα.
Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των
Προδιαγραφών και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων
και για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Μέτρα προστασίας των κατασκευών – ασφάλεια του έργου –
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας –
Αρχαιότητες
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η
Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε
προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση
των εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης
εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων
µέτρων, επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και
τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να
συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες
του να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων
κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη συντήρησή τους.
Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που
απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα
απαιτηθεί από την επίβλεψη.
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την
πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο
συµβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς
να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει
εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η
Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία
σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
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Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες
και υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Πριν από την έναρξη των
εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους
Οργανισµούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του
έργου. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να
εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες τοµής του οδοστρώµατος, οι άδειες
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις,
όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας σχέδια, στις αρµόδιες Υπηρεσίες.
Οι εργασίες για τις µετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι
µόνιµες, αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι
λόγοι, θα εκτελούνται µε την φροντίδα των Οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και
καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όµως την
υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η
Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων µετατοπίσεως
αγωγών και δικτύων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την
εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των
έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο ανάλογου παρατάσεως προθεσµίας και όχι
αποζηµιώσεως.
Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εµποδίων,
κ.λ.π., τις απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζηµίωση για τις
προσωρινές αυτές εργασίες, περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές κατασκευής των
σωληνώσεων, ανεξάρτητα από τυχόν δυσχέρειες που θα αντιµετωπισθούν.
Επισηµαίνεται ότι κάθε ζηµιά που θα προκληθεί απ' τον Ανάδοχο στους διάφορους
αγωγούς ή στις διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών
πλησίον των αγωγών, είτε µετά το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση
των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, συµπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει
αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών
ευρηµάτων κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση
πρέπει αµέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και να
εφαρµόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία
εκτέλεσης των ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται
µε την φροντίδα της αρµόδιας Υπηρεσίας και καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα
έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση
ανασκαφικών εργασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η
αναπροσαρµογή του προγράµµατος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών.
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Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την
εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των
έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι
αποζηµιώσεως.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες
που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν :
(1) Συµφωνητικού
(2) Αποζηµιώσεως ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών :
α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών,
αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά.
β. Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίου γενικά.
γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των
πάσης φύσεως υλικών.
δ. Οι δαπάνες αποζηµιώσεως, των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατοµεία,
ορυχεία, χείµαρροι, ποτάµια κ.λ.π.) και των θέσεων προσωρινής ή οριστικής απόρριψης
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, που θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της
Υπηρεσίας, καθώς και των κάθε είδους οδών προσπελάσεως προς αυτές, και που
ανήκουν είτε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή
∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.λ.π. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και ο Κύριος του
Έργου δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας
της απαλ/σεως των θέσεων αυτών. Ο Κύριος του Έργου επίσης δεν αναλαµβάνει καµιά
υποχρέωση πρόσθετης αποζηµιώσεως του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που µπορεί
να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων, ορυχείων και
λοιπών πηγών ή για ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π., ή
και δηµιουργίας χώρων αποθηκεύσεως υλικών µακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από
τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.
(3) Αποζηµίωση γενικώς για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που τυχόν συµβεί σε κάθε
περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - µεταφορά υλικών. Η
Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή
αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.
(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το
στάδιο εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως
υλικών συγχρόνως και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και τη
δηµιουργία και αποκάλυψη γι' αυτό νέων πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές
επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εµπρόθεσµα η εκτέλεση του έργου.
(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιµές.
(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους
του Τιµολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Ν.4412/2016 .
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ΑΡΘΡΟ 21ο : Συντήρηση των Έργων – Ελαττώµατα
21.1 Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση
και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή
βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου
εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο . Αν ο
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες
και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και
συχνότητα
συµφωνούνται
µε
την
διευθύνουσα
υπηρεσία.
21.2 Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή
αυτών παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ανάδοχος, και δεν προβεί
στην αποκατάστασή τους, η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159
του Ν.4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 22ο : Εργαστηριακοί Έλεγχοι – Ποιοτικοί έλεγχοι
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών στην διενέργεια δοκιµών, µε
δικά του έξοδα.
Ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών και ο ποιοτικός έλεγχος των έργων θα γίνεται µε
αίτηση του Αναδόχου προς το Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (Π.Ε.∆.Ε.)
και τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιούνται στον Κύριο του Έργου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί τον επιβλέποντα του Έργου ή τους
βοηθούς του κατά την λήψη των δοκιµίων για τους εργαστηριακούς ελέγχους.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι πρέπει να είναι οι προβλεπόµενοι από τις εγκυκλίους του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Α. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης
1. Βάσεων οδοστρωµάτων ανά οδό ανακατασκευής οδοστρώµατος και ανά 500m² για
τοµές µεγαλύτερες των 4m², ∆οκιµή 1
2. Αδρανή Ασφαλτικών ανά 500µ² για τοµές µεγαλύτερες των 4µ², ∆οκιµή 1
Β. Έλεγχος συµπυκνώσεων
1. Βάση οδοστρωµάτων ανά 100µ², ∆οκιµή 1
2. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 1000µ², ∆οκιµή 1
Γ. Μελέτη Σύνθεσης
1. Μία µελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέµατος ανά µονάδα
Για κάθε µία εκ των υποχρεωτικών ελέγχων και δοκιµών που αναγράφονται πιο πάνω
και παραλείπονται από τον Ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 300 €.
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