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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Διδικήρ ςγγπαθήρ Τποσπεώζεων (ΔΤ) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ,
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο
φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φπσο αλαιχνληαη θαη κε ηε ζεηξά ηζρχνο, πνπ
νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο.
Ο φξνο “πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ” πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε
θαη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε Γεκφζην Οξγαληζκφ ή
Ν.Π.Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α

Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ – Δκπποζώπηζη μεπών

Άπθπο 1ο ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΑΡΥΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
1.1 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πιήξεο θαη ηερληθά άξηηα εθηέιεζε θαη ε έγθαηξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο. Δπίζεο, ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζρεδίσλ,
φπσο ηειηθά ζα εθαξκνζζεί ε κειέηε (As built drawings).
1.2 Αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην γεληθφ άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ
εξγαζηψλ κείνλ ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ, κε ην εξγνιαβηθφ φθεινο 18%, απμεκέλν θαηά ην πνζφλ ησλ
απξνβιέπησλ δαπαλψλ, ηεο Αλαζεψξεζεο, πξνζαπμεκέλσλ φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ κε Φ.Π.Α. 24%.

Άπθπο 2ο
2.1

ΟΡΗΜΟΗ

Γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη αθφινπζνη νξηζκνί :
- «Κσβέρλεζε»
εκαίλεη ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
- «Κύρηος ηοσ Έργοσ»
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήκοσ Τρίποιες.
- «Μεταληθός» ή «Επίβιευε»
εκαίλεη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηθαηαζηάηεο θαη βνεζνχο
ηνπ, πνπ ζα θηλνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρεη αλαζέζεη ε Τπεξεζία ζε
ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ Έξγνπ.
- «Σσκβαιιόκελος» ή «Αλάδοτος»

εκαίλεη ηελ Δηαηξεία ή Κνηλνπξαμία, ε νπνία έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε κε ηελ Τπεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αλσηέξσ Έξγνπ, θαζψο θαη ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο πνπ ζα ελεξγνχλ επ‟ νλφκαηί ηεο γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
- «Έργο»
εκαίλεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αλαιακβάλεη ν Αλάδνρνο πξνο ηελ Τπεξεζία κε ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο.
- «Σύκβαζε» ή «Σύκβαζε Πραγκαηοποίεζες ηοσ Έργοσ» ή «Εργοιαβηθό Σσκθφλεηηθό»
εκαίλεη ην Έγγξαθν κε ην ζχλνιν ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ, αλαθνξψλ θαη παξαπνκπψλ ηνπ πνπ αλαθέξεηαη κε
ηνλ ηίηιν «χκβαζε», ην νπνίν ππέγξαςαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 609 νη εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο
θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ππφςε Έξγνπ.
- «Μήλας»
Δίλαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο, βάζεη ηνπ Γξεγνξηαλνχ Ζκεξνινγίνπ θαη «εκέξα» ε εκεξνινγηαθή εκέξα.
- «Δηεσζύλοσζα Υπερεζία»
εκαίλεη ην αξκφδην ηκήκα ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνι/κίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
- «Προχζηακέλε Αρτή»
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο ή ελ γέλεη έγγξαθα, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ επηζηεκνληθά
ηλζηηηνχηα ή/θαη νξγαληζκνχο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία έθδνζε απηψλ.
Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε Νφκν ή Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ή Δγθχθιην λνείηαη, φπσο ηζρχνπλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή
ζπκπιεξψζεηο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Γηαθήξπμε.
Όπνπ ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ, πνπ δίδνληαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο αλαθέξνληαη νη φξνη «προβιέπεηαη» ή «ζα προβιέπεηαη» ή «ζα προβιεθζούλ» θιπ., λνείηαη φηη ε
αληίζηνηρνο εξγαζία, πιηθφ, κεράλεκα, εμάξηεκα, εμνπιηζκφο, ρψξνο, ιεηηνπξγία, δαπάλε, θιπ., απνηειεί
αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ θαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ

Άπθπο 3ο
3.1

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ κλπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φπσο δειψζεη ηνλ ηφπν θαη ηελ δηεχζπλζε ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηνχληαη ηα έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
135, παξ. 2 ηνπ N. 4412/2016/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Ο αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, νξίδεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 135 θαη 140 ηνπ
N. 4412/2016. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ έλα Γηπισκαηνχρν
Ζιεθηξνιφγν/Μεραλνιφγν Μεραληθφ, έλα Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο θαη ην αλαγθαίν ηερληθφ πξνζσπηθφ. Ζ νξζή εθαξκνγή θαηά ηελ θαηαζθεπή ζα ειέγρεηαη απφ ηελ
επίβιεςε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε πξνο ηελ επίβιεςε γηα ηελ απνθπγή
ιαζψλ θαη θαθνηερληψλ, ηηο νπνίεο ζα ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα.
Πξνο απνθπγή ιαζψλ θαη θαθνηερληψλ, ηδηαίηεξα φζν αθνξά ηηο θιίζεο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο, απηφ ζα
εμαζθαιηζζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ακεηαθίλεησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ επί ηνπ εδάθνπο θαη εμαξηήζεσλ απφ αθιφλεηα
ζεκεία πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε κεηαηφπηζεο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο ζσζηήο θαηαζθεπήο
νξηδνληηνγξαθηθά θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

3.4

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκν
άδεηαο, θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη εηδηθφηεξα, ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηπρφλ θαηάιεςεο
πεδνδξνκίσλ παξά ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο εάλ απαηηνχληαη). Ζ επηβάξπλζε γηα ηα ηέιε
θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ εξγνιάβν ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ηηο
αλαγθαίεο αηηήζεηο γηα παξνρέο θαη ζπλδέζεηο κε ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΣ θιπ.

3.5

ε πεξίπησζε, πνπ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, ε
Τπεξεζία κπνξεί, εθηφο ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά, λα ηνπ επηβάιεη θαη πξφζηηκν κέρξη
ηνπ δηπιαζίνπ ηεο δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα έπξεπε – θαηά ηα αλσηέξσ – λα ππάξρεη, ειιείπεη. Σνχην
δε αλεμάξηεηα αλ ην πξνζσπηθά απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ.

3.6

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην Η.Κ.Α. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε
εξγαδφκελνο δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί Η.Κ.Α. δηαηάμεηο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αλαζέζεη, ζε αλαγλσξηζκέλε
απφ ην Κξάηνο, αζθαιηζηηθή εηαηξεία.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Έναπξη, ππόοδορ, αποπεπάηωζη ηος έπγος

Άπθπο 1ο
1.1

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.

Ζ ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφθαζε γηα έγθξηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη γηα
ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ, απηφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία.

1.2

Ο, απφ ηε δεκνπξαζία, κεηνδφηεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο έγθξηζεο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιείηαη γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κέζα ζε 15 εκέξεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή,
θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα απφ ηε Γηαθήξπμε έγγξαθα (πηζηνπνηεηηθά, αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, δήισζε γηα
δηνξηζκφ Αληηθιήηνπ, θιπ).

1.3

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν κεηνδφηεο δελ εκθαληζζεί κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο
1

απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηε δεκνπξαζία, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ N.

4412/2016.
1.4

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
1.4.1

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν Β.2 ηεο παξνχζαο ΔΤ.

1.4.2

Σε δήισζε γηα ηνλ νξηζκφ αληηθιήηνπ θιπ., φπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζηελ παξνχζα.

1.4.3

πκβνιαηνγξαθηθή Πξάμε ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο ή αληίγξαθφ ηεο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ήδε θαηά ηελ
Πξνζθνξά.

1.5

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν ηνλ πξψην πίλαθα εξγαζηψλ,
πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ.

Άπθπο 2ο
2.1

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, πνπ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ N.
4281//2014 θαη φζα νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.

2.2

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο. Οη
θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ εθηειεζζεί,
ζχκθσλα κε ηελ ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, πνπ
ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο.

2.3

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή «θαιήο εθηέιεζεο» ζα πξέπεη, λα έρεη εθδνζεί απφ ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., ή απφ Σξάπεδα πνπ
ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ζπλνδεπφκελε ζηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ Διιεληθή. Μπνξεί, επίζεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή λα παξέρεηαη θαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη θαηά ηα ινηπά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 157
ηνπ N. 4281/2014, φπσο ηζρχεη.

2.4

πκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απαηηείηαη θαη γηα θάζε κεηαγελέζηεξε αχμεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαηά ην απηφ πνζνζηφ (5%). Ζ ζπκπιεξσκαηηθή απηή εγγχεζε θαηαηίζεηαη απφ ηνλ
αλάδνρν ζηε Γ/λνπζα Τπεξεζία, κφιηο ηνπ θνηλνπνηεζεί ε εγθξηηηθή απφθαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ
εληνιή πιεξσκήο ηνπ 1

νπ

ινγ/ζκνχ, πνπ ζα ζπληαρζεί κε ππέξβαζε ηνπ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.

2.5

ε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αίηεζε επέξρεηαη αλάινγε κείσζε ησλ εγγπήζεσλ.

2.6

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ παξ. 2.1 θαη 2.4 θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο αδηαθξίησο ηελ πηζηή
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ πνπ
ζα πξνθχςεη εμ αηηίαο ηνπ έξγνπ.

1

Σύκθωλα κε ηο άρζρο 72 ηοσ Ν. 4412/2016, γηα ζσκβάζεης έργωλ έως 60.000,00, δελ απαηηείηαη εγγύεζε ζσκκεηοτής, εθηός εάλ ηο
δεηήζεης.

2.7

Σν ζχλνιν ηεο εγγχεζεο ησλ παξ. 2.1 θαη 2.4 κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαηά πνζνζηφ
πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ επηκεηξεζεηζψλ εξγαζηψλ, ησλ νπνίσλ ε επηκέηξεζε ειέγρζεθε θαη
εγθξίζεθε απφ ηελ Τπεξεζία.

2.8

Οη ππφινηπεο απνδίδνληαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ
ινγαξηαζκνχ. Πξηλ απφ απηή επηηξέπεηαη απνδέζκεπζε κέξνπο ησλ παξαπάλσ εγγπήζεσλ κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο
πξνζσξηλήο παξαιαβήο κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη εθ‟ φζνλ θξηζεί φηη νη απνκέλνπζεο εγγπήζεηο
εμαζθαιίδνπλ εγγπήζεηο εμαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Σν πνζφ ηεο απνδέζκεπζεο δελ ζα
μεπεξλά ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο αξρηθήο εγγχεζεο.

2.9

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ Έξγνπ γηα ην
νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε, ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παραηηείηαη από ηο δηθαίφκα ηες δηδήζεφς θαη φηη ν εθδφηεο
αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη πξνο ηνλ Γήκν Σξίπνιεο.

Άπθπο 3ο

ΠΡΟΘΔΜΗΔ

3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο κέζα ζε ΔΚΑΣΟΝ
ΟΓΓΟΝΣΑ (180) ημεπολογιακέρ ημέπερ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, πνπ είλαη θαη εκεξνκελία
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζην έξγν θαη απνηεινχλ θαη ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. ην ρξφλν
απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαηηνχκελνη ρξφλνη γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ άιιεο
Τπεξεζίεο, εθηφο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, εθφζνλ απαηηνχληαη.
3.2

ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΓΗΑ ΤΛΗΚΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΛΠ
(1) Έγθαηξα γηα ηνλ έιεγρν απφ ηελ Τπεξεζία θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ, πνπ νξίδνληαη γηα θάζε επηκέξνπο
εξγαζία, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο, ηα αλαγθαία ηερληθά
ζηνηρεία (πξνέιεπζε, ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, αλάιπζε ιεηηνπξγίαο
θαη ινηπά ρξήζηκα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο) θαη δείγκαηα φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ,
πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην Έξγν. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ ζα ιεθζνχλ ππφςε πέξαλ ησλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ ή βηνκεραλίαο, ε παξερφκελε ππνζηήξημε κεηά ηελ
πψιεζε θιπ.
(2) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, εμνπιηζκνχ, νξγάλνπ
ή ζπζθεπήο ή/θαη επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ δελ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε θαηά ηελ θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο, ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη επηδφζεηο ηνπ δελ είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο
πξνδηαγξαθέο, ηνπο φξνπο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
(3) Δλδερφκελε απφξξηςε πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ ή είδνπο νπδέλ δηθαίσκα νηθνλνκηθήο θχζεο ή παξάηαζεο
πξνζεζκίαο δεκηνπξγεί γηα ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ.

3.3 ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΩΝ
1. Γεληθά, παξάηαζε πξνζεζκηψλ δε ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν κε δηθαηνινγία ηελ άγλνηα ησλ εδαθηθψλ
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ, ηελ εμαζθάιηζε νδψλ πξνζπέιαζεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ, ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο, ηελ αδπλακία έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ Διιεληθή ή/θαη μέλε
Βηνκεραλία, ηνλ εθηεισληζκφ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηηο
δηαηππψζεηο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ.
Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη, παξά κφλν γηα ιφγνπο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. Ζ
παξάηαζε απηή ρνξεγείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016, άξζξν 147.
2. Παξαηάζεηο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ ζα
ρνξεγνχληαη πεξηνξηζηηθά ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο :
3.3.2.1

Έπεηηα απφ εληνιή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ.

3.3.2.2

Μεγάιε θαηαζηξνθή απφ ζενκελία, πνπ έπιεμε ζε κεγάιε έθηαζε ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη ην ίδην
ην έξγν, ψζηε λα απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δψδεθα (12) εκεξνινγηαθέο εκέξεο

ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ζε 24σξε βάζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί
κέρξη ηε ζενκελία.
ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη παξάηαζε γηα ην πέξα ησλ δψδεθα (12) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε, χζηεξα απφ θάζε ζενκελία θαη κε ηηο
πην πάλσ πξνυπνζέζεηο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο.
3.3.2.3

Γεληθή απεξγία εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ, πνπ παξαηείλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ή δηαδνρηθέο γεληθέο απεξγίεο κε δηάξθεηα εθάζηεο κηθξφηεξεο
ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πνπ ζπλνιηθά φκσο ππεξβαίλνπλ ηηο εθαηφ (100)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ
έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη παξάηαζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην πέξα απφ ηηο ηξηάληα (30)
θαη εθαηφ (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο αληίζηνηρα.

3. Γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ νπνηεζδήπνηε ακθηζβεηήζεηο αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά, νη εμήο πεξηπηψζεηο ή αηηίεο,
πνπ ξεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απνηεινχλ αηηίεο, πνπ δηθαηνινγνχλ παξάηαζε :
3.3.2.1

Οηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ αλαδφρνπ

3.3.2.2

Οηθνλνκηθή δπζρέξεηα, πνπ ελδερφκελα ζα πξνέιζεη απφ ηα γεληθά νηθνλνκηθά κέηξα πνπ ζα πάξεη
ην θξάηνο, εθηφο απφ ηελ θαλνληθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.

3.3.3.3

Αζζέλεηεο θαη νπνηεζδήπνηε απνπζίεο ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο επίβιεςεο.

3.3.3.4

Απεξγία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ή απεξγία θιάδσλ εξγαδνκέλσλ, έζησ θαη αλ ν αλάδνρνο

3.3.3.5

Αληημνφηεηεο θάζε κνξθήο (θαηξηθέο, ειιείςεηο πιηθψλ ζηελ αγνξά, δπζθνιίεο λα βξεζεί εηδηθεπκέλν ή

δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπ απεξγνχο.
αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα θιπ.)
3.3.3.6

Αζάθεηεο γηα ηελ εθαξκνγή θαλνληζκψλ.

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ απνδερφκελνο ηεο
ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ.

Άπθπο 4ο

ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΧΝ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

4.1 Γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, πνπ ηίζεηαη ζην άξζξν Β.3 ηεο
παξνχζαο, επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016, πνηληθέο ξήηξεο θαη γηα ηα ρξνληθά
δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη ζ' απηφ.
Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο
επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ Έξγνπ.
Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ηηο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, αλ ην Έξγν πεξαησζεί
κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο.
Οη παξαπάλσ πνηληθέο ξήηξεο είλαη επηπξφζζεηεο ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα παξαιείςεηο
ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο.

Άπθπο 5ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

5.1 Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαιχνπλ πεξηζζφηεξν ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζπλνδεχεη
ηε ζχκβαζε.
5.2 Σν πξφγξακκα ηνπ Έξγνπ ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θιηκαθψλεηαη
κέζα ζηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, κε βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ην έξγν λα εθηειεζηεί εγθαίξσο θαη λα παξαδνζνχλ ελδηακέζσο νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ηνπ
έξγνπ
5.3 Σν πξφγξακκα ηνπ Έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη, θαη‟ ειάρηζην, ππνπξνγξάκκαηα γηα ηηο αθφινπζεο δηαθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο:
(1)

Πξνεξγαζίεο, εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ θαη πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ.

(2)

Απνηππψζεηο, εγθξίζεηο θαη άδεηεο εθφζνλ απαηηεζνχλ.

(3)

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ

(4)

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ε/κ δηθηχσλ

(5)

Δξγαζίεο επηζηξσζεσλ

5.4

(6)

Έιεγρνη θαη δνθηκέο πάζεο θχζεσο.

(7)

Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε

Σα παξαπάλσ ππνπξνγξάκκαηα δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη άιια ππνπξνγξάκκαηα.
Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Έξγνπ :
(1)

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή
αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή αλά νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε γξακκηθφ
δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε (παξ. 3 ηνπ άξ. 145 ηνπ Ν.4412/2016).

(2)

Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα ζπληαρζεί αλά εξγαζία θαη εβδνκάδα, γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη, γηα ηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο Πεξηγξαθή, εθηηκψκελε
δηάξθεηα, λσξίηεξε θαη αξγφηεξε εκεξνκελία έλαξμεο θαη πεξαίσζεο, νιηθφ ρξνληθφ πεξηζψξην,
εθηηκψκελεο εξγαηνψξεο, πνζφηεηα ζε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο (θαηά πξνηίκεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ
ηηκνινγίσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ) θαη πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο νκνεηδνχο εξγαζίαο.

5.5

Ο Αλάδνρνο, εληφο δέκα πένηε (15) ημεπολογιακών ημεπών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο (ζχκθσλα κε ην
άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016), ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ην «Φρολοδηάγρακκα Καηαζθεσής Τοσ
ε

Έργοσ» (1 Έθδνζε).
5.6

ε

Σν αξρηθφ πξφγξακκα (1 έθδνζε) θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
Έξγνπ ή/θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε.
Ζ Τπεξεζία εγθξίλεη απηφ/ά φπσο ππνβιήζεθε/θαλ ή φπσο ζα ην/α ηξνπνπνηήζεη, κέζα ζε δέθα πέληε (15)
εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Καζπζηέξεζε γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δέθα πέληε (15)
εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ ππνβιεζέληνο.
ε

Ο Αλάδνρνο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ δεθάηε πέκπηε (15 ) κέξα απφ ηελ ππνβνιή γηα έγθξηζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα
ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη, σο ζπκβαηηθφο
φξνο, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο, ή κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε.
ε πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί, απηφ ζα αλαζπληαρζεί
γηα λα πεξηιάβεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ζα επαλππνβιεζεί γηα έγθξηζε εληφο 5 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ
παξαηεξήζεσλ.
Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο) θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ
Τπεξεζία, απηφ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν, ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε πξφνδν θαη
ελεκεξψλεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη.
ε πεξίπησζε αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπ φξνπο ηεο παξνχζαο, ζπληάζζεηαη λέν πξνζαξκνζκέλν
ρξνλνδηάγξακκα γηα ην νπνίν ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηνλ παξφλ άξζξν.
5.7

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν πξνγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ,
ε Τπεξεζία θνηλνπνηεί ζε απηφλ πξφγξακκα, πνπ ζα ζπληάμεη ε ίδηα ή εμεηδηθεπκέλνο χκβνπινο.
ε θάζε πεξίπησζε (ζχληαμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ εηδηθφ χκβνπιν) αθαηξείηαη απφ ην
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Γ17α/02/ΦΝ332/10.11.88 (ΦΔΚ 862Β/16.11.89).
Παξάιεηςε ή ακέιεηα σο πξνο ηελ άξηηα, ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε, ηεθκεξίσζε, ηήξεζε θαη παξνπζίαζε,
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο), εθηφο απφ ηε
δηαδηθαζία δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηεο έθπησζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 145 θαη ηνπ
άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016, ζπλεπάγεηαη :
1 Σελ επηβνιή αλέθθιεηεο πνηληθήο ξήηξαο απφ ηελ Τπεξεζία ίζεο πξνο 1:3000 ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, ε
νπνία επηβάιιεηαη γηα κία κφλν θνξά, θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ.
2 Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν Τπεξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπληεηαγκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πνπ
ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γη‟ απηφλ, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο
απφθιηζεο.
3 Σελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ζα ζπκβεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ
Έξγνπ.

Άπθπο 6ο ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΠΡΟΧΡΗΝΖ & ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑ ΥΡΖΖ.
6.1

Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ, ν επηβιέπσλ αλαθέξεη ζηε Γ/λνπζα ην έξγν
Τπεξεζία εάλ ην έξγν έρεη πεξαησζεί θαη ηφηε ν Πξντζηάκελνο εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηνλ ρξφλν πεξάησζεο ησλ
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 168 ηνπ N. Ν.4412/2016.

6.2

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο, εθ‟ φζνλ
ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ. Δάλ ε
ηειηθή επηκέηξεζε ππνβιεζεί αξγφηεξα, ν ρξφλνο δηελεξγείαο ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιή
ηεο. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή γίλεηαη απφ Δπηηξνπή. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170
ηνπ N. Ν.4412/2016, έηζη φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

6.3

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ παξαγξ. 3,5 θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 170. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο
εγγχεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 172. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζ‟ απηή ηε πξνζεζκία ζεσξείηαη
φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν, ηεο ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο. Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη
ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.

6.4

Γηα λα παξαδνζεί ζε ρξήζε ην έξγν, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε. Ζ Γηνηθεηηθή
παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπ επηβιέπνληα θαη ηνπ
αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη γηα ηε ρξήζε ζε άιιε ππεξεζία άιιε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ,
ζπκπξάηηεη ζην Πξσηφθνιιν θαη εθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ N.
Ν.4412/2016. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο
θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.

Άπθπο 7ο

ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

7.1

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ν αλάδνρνο επηζεσξεί θαη δηαηεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε άξηζηε θαηάζηαζε

7.2

Δπίζεο, θαιείηαη λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
2 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016.
7.3

Δάλ δελ πξνβεί κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ θαζνξίζηεθε, ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή δεκηάο, γηα ηελ νπνία
επζχλεηαη νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζα εθηεινχληαη απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο
θαη γηα ινγ/ζκφ ηνπ αλαδφρνπ, κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ N.
Ν.4412/2016. Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ έξγνπ, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη
ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157, παξ. 1 θαη άξζξν 170, παξ. 1 ηνπ N. Ν.4412/2016
θαη, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηελ
βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ N.
Ν.4412/2016.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ

Άπθπο 1ο

Γιαηάξειρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Γηα θάζε δήηεκα, πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ζε ηερληθά ζέκαηα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ζα ηζρχεη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.

Άπθπο 2ο

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ.

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε θαη κε ηηο
ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Καλνληζκνχο θιπ. Ζ/Μ Έξγσλ θαη Έξγσλ νδνπνηίαο.
Οι ιζσύοςζερ πποδιαγπαθέρ και οι ειδικέρ διαηάξειρ και όλα ηα ζςμπληπωμαηικά ζσέδια και έγγπαθα,
αποηελούν οςζιώδη μέπη ηηρ ζύμβαζηρ και κάθε απαίηηζη, πος ηίθεηαι ζε ένα από αςηά είναι δεζμεςηική
και θεωπείηαι όηι πεπιέσεηαι ζε όλα.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ πηζαλφ ζθάικα ή παξάιεηςε ησλ ζρεδίσλ.

Άπθπο 3ο
3.1

ΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ

Με ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ην
ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πξνέιεπζήο ηνπο ή ηελ ηππηθή ηζρχ ηνπο.
Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ λφκσλ, θαζψο
επίζεο θαη ηε δηεζλή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ έρεη θαηαζηεί εζσηεξηθφ δίθαην.

3.2

Ζ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ,
πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο.

3.3

Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο
λνκνζεζίαο άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ πξάμεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ
ή πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο.

3.4

Οη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο δηεζλνχο επζχλεο γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθαξκνγή θαη ηεο νπνίαο ν κεραληζκφο θηλείηαη απηφκαηα θαη απεηινχληαη θπξψζεηο
ηφζν θαηά ηνπ ππαίηηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη θαηά ηνπ θξάηνπο ηεο ππεθνφηεηάο ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ.

3.5

Ο Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο Νφκνπο θιπ., ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Δπίβιεςε ηηο
δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ
δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ.

3.6

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο, ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ην πεξηερφκελν
φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ ππνρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ
αξρέο ηεο αιινδαπήο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ

Άπθπο 1ο
1.1

Τποσπεώζειρ και εςθύνερ ηος Αναδόσος

ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε
θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνχηνπ,
θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο ελαπφζεζεο
πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο
εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο ζπλήζσο
επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην
είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην είδνο θαη
ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο), πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα, πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηελ
πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο.

1.2

Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη επίζεο, φηη έιαβε ππφςε ηνπ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε
βάζε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο Δ.Μ.Τ. ησλ ηξηάληα ηειεπηαίσλ εηψλ (1985-2015). Απηφ ζεκαίλεη φηη θακία
ηξνπνπνίεζε ζηνλ ρξνληθφ ή άιιν ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ είλαη απνδεθηή, εθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο
νη θιηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, απνθιίλνπλ κέρξη θαη 10 %.

1.3

Δπίζεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα
κέζα εμππεξέηεζήο ηνπ, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο
εξγαζίεο, ηελ πξφνδν, ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.

1.4

Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο,
δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνπ φξνπο ηεο ζχκβαζεο.

Άπθπο 2ο

ΥΔΓΗΑ

2.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εγθαίξσο θαη πξηλ απφ θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπλνιηθνχ ή κεξηθή εθαξκνγή ελφο
ζρεδίνπ, πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηα άιια, λα δεηήζεη εγγξάθσο, ακέζσο θαη ρσξίο ηελ παξακηθξή ακέιεηα νδεγίεο θιπ.
απφ ηελ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ην θάλεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε, πνπ ζα
πάξεη πάλσ ζην ζέκα απηφ ε ππεξεζία, νπνηεδήπνηε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε δηθά ηνπ κέζα θαη κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο.
2.2 Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζε, λα ειέγμεη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα
νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ
κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη δηεξεπλήζεηο είλαη αλνηγκέλε ζην ηίκεκα ηνπ Έξγνπ.

Άπθπο 3ο
3.1

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηηο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ηα πεξηγξαθφκελα
ζηε χκβαζε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή
άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχνπλ, ηνπο φξνπο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο
εληνιέο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ.

3.3

Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη, κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016.

Άπθπο 4ο
4.1

ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ

Ο θαζνξηζκφο, απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, (ηξφπνο εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ, επηκέξνπο δηαζηάζεηο
θιπ.), δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε, λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε
ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ή εγθαηάζηαζε ηνπ ππφςε
έξγνπ.

4.2

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θαη απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ
ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην απφ θάζε άπνςε
(ηερληθή, αηζζεηηθή θιπ) θαη λα είλαη απνιχησο ελαξκνληζκέλα κε ην φιν έξγν θαη λα εθπιεξψλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα
ηνπ, θαηά ηξφπν άςνγν.

4.3

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ
ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε Τπεξεζία, αιιηψο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα
εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ άλεπ εηέξνπ, θαη κε ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.

4.3

Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 159 θαη 160 ηνπ N. Ν.4412/2016.

4.4

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ή ηεο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ δελ γίλνληαη εκθαλή ηα αίηηα ηπρφλ ειαηησκάησλ,
αηειεηψλ ή ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην Έξγν, ν Αλάδνρνο, χζηεξα απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζα πξνρσξήζεη ζε έξεπλεο ή δνθηκέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε ζθνπφ ηελ
εμαθξίβσζε απηψλ. Σν θφζηνο απηψλ ησλ εξεπλψλ θαη δνθηκψλ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο,
βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ηα αίηηα απηά δελ πξνέθπςαλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ.

Άπθπο

5.1

5ο

ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΣΖ

ΜΔΛΔΣΖ

ΚΑΗ

ΣΖΝ

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016., φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη
ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα
ηξφπν απφ απηή ηελ επζχλε.

5.2

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη
ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξφηππσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.

Άπθπο 6ο ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ-ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔ
6.1

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα πξνβεί ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ
αζθαιείαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Ζ
δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ νθέινπο θ.ι.π.

6.2

Δπίζεο, πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν θαη
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/2010, Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142/Α/17.7.75) "πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο
νηθνδνκηθαίο εξγαζίαηο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ", ην Π.Γ. 778/1980 (ΦΔΚ 193/Α.26.8.80) "πεξί κέηξσλ αζθαιείαο
θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ", ην Π.Γ. 1073/81 "πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
ζηα εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ"

ην Π.Γ.305/96 ΦΔΚ

212/Α/29-8-96 “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θιπ.” θαη θάζε άιιε δηάηαμε, πνπ ζα ηζρχεη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
6.3

Σα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα εξγάδνληαη ζην Έξγν (αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο, δει. Γηπισκαηνχρνη
Μεραληθνί, Δξγνδεγνί, Σερλίηεο, Δξγάηεο, Δπηζθέπηεο θιπ.), ζα ππαθνχνπλ θαη ζα εθαξκφδνπλ πιήξσο ηηο
Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο 89/391 πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.

6.4

Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε, λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ μέλνπ κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ
επηβιέπνπζα Τπεξεζία αηφκσλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ, απνζεθψλ θιπ. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επσθειεία ηνπ

πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα ή/θαη
απψιεηεο πνπ κπνξεί λα επηζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
6.5

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη πξέπεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζή ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θιπ., πνπ αλήθεη
ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα
πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο
θιπ.) ε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ., πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή
ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα
απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θιπ., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε.

6.6

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθαιείαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα απαηηήζεη ε επίβιεςε.
Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηνπ
Αλαδφρνπ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο
θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο
δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.

6.7

Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακία δηεπθφιπλζε ή θάιπςε δαπάλεο
ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςή
ηνπο, ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα,
ην πξφγξακκα θιπ. ζηηο δεδνκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο
ηπρφλ επηπιένλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία δε ζα ηνπ αλαγλσξίζεη θακία απνδεκίσζε. Ζ εμαζθάιηζε ησλ
αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε
είδνπο έξγσλ, φπσο θαη νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο,
ηε δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν Έξγν).
Αλάινγα κε ηα παξαπάλσ παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απφζεζεο πιηθψλ θάζε είδνπο.

6.8

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί ε ιήςε επεηγφλησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο ή
θαηαζηξνθήο ή ηε δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη
αλαγθαίν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ.
Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ
ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν ζε βάξνο θαη δηα ινγαξηαζκφ ηνπ.

6.9

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα κεξηκλά θαη ιακβάλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη ηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηελ πξνθχιαμε ησλ νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε νριήζεηο ζ‟ απηέο.
Οθείιεη επίζεο, λα αζθαιίζεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ έλαληη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ
παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ή ελνίθσλ ηνπο.
Ζ πην πάλσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζ‟ φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο ι.ρ. άθξα
Έξγνπ, εξγνηάμην, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θιπ.

6.10

ε

πεξίπησζε δεκηάο, απψιεηαο ή βιάβεο, πνπ αθνξά ην έξγν ή ηκήκα απηνχ ή ηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο

(πξνεξγαζίεο θ.ι.π.) απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρεηαη, εθηφο αλ απηή νθείιεηαη ζηνλ εξγνδφηε ή απφ
αλψηεξε βία ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ N. 4412/2016, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα
ηελ επαλαθνξά κε δαπάλεο ηνπ.
6.11

Γηα πεξίπησζε βιάβεο ηνπ έξγνπ απφ αλψηεξε βία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4,5,6,7 θαη 8
ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ N. 4412/2016.

6.12 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα θπιάζζεη κε δαπάλε ηνπ ηα παξαδηδφκελα απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ πξνο ρξήζε ή
ελζσκάησζε κεραλήκαηα εξγαιεία πιηθά θ.ι.π. Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα
απνζήθεπζεο ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα
αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο
αξκφδηεο αξρέο.
6.13 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη κεηά ηελ πεξαίσζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην
έξγν θαη γεληθά απφ ην εξγνηάμην, θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πξνβιεπνκέλε απφ ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ηα απνξξίκκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα κεραλήκαηα πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα

πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. λα θαηαζηξέςεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θ.ι.π. ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί
απφ ηελ Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηπα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα παξαδψζεη δε ηειείσο
θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο πέξημ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή
ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο.
6.14

Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη, φηαλ δελ ππάξρεη ιφγνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζηελ
άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θ.ι.π.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) ή επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν πξνο απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ,
θζνξψλ αηπρεκάησλ θ.ι.π. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέληξα, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεο έξγν,
θαζψο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ.

6.15

Δάλ, κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία, δελ πξνβεί ζηελ έλαξμε θαη κέζα
ζε εχινγε πξνζεζκία πεξαίσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θαη εθπίπηεηαη
ε δαπάλε απμεκέλε θαηά εθαηφ ηνηο εθαηφ απφ ηελ πξψηε πιεξσκή, ελψ δελ βεβαηψλεηαη θαη ε εκπξφζεζκε
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ην ιφγν απηφ.

6.16

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγήζεη κε ηδίαο δαπάλεο ρψξνπο απνζήθεπζεο πιηθψλ
θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ κεραλεκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, ηνπο νπνίνπο ζα
απνκαθξχλεη κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ

6.17

Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζα εμαζθαιίζεη απφ ηε ΓΔΖ ηηο πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. Ο Αλάδνρνο παξάιιεια ζα θξνληίζεη, επίζεο, λα έρεη ζην
εξγνηάμην ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είηε γηα ηελ πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ δίθηπν, είηε γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί βιάβε ή ππάξμνπλ δηαθνπέο ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο ησλ έξγσ. Οη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ
εξγνηαμίνπ, ηα κέηξα αζθαιείαο θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ γξαθείσλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα θαηαβάιεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη
δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ζα ρξεηαζζεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ, απφ ηα ζεκεία παξνρήο ζηα ζεκεία
ρξήζεο.

6.18

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ, απφ ηεο ελάξμεσο ηνπ έξγνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη ζε
θαηάιιειε ζέζε, επκεγέζε πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (Ηδηνθηήηεο, ηίηινο έξγνπ Μειεηεηέο, Δπηβιέπνληεο
Μεραληθνί, Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, πξνυπνινγηζκφο θιπ.). Μφλν ζηε πηλαθίδα απηή κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ θαη
ππεξγνιάβνη ηνπ έξγνπ. Ζ κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηα ζηνηρεία (εγγξαθέο, ππεξγνιάβνη θιπ) ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.

6.19

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ή αλάξηεζε θάζε είδνπο δηαθήκηζεο.

6.20

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζε
νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην Έξγν ή ηκήκα ηνπ Έξγνπ.

6.21

Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ Άξζξνπ, ε
Τπεξεζία Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί
αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ Άξζξνπ. Πέξα ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ
πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ/ ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Άξζξνπ
ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο
νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ).

6.22

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο
γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκέλν φζν θαη ζηνλ
γεληθφηεξν ρψξν ησλ έξγσλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ γηα αζηηθή επζχλε
έλαληη ηξίησλ θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ
θαλνληζκψλ.

Άπθπο 7ο ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Ζ ΑΠΟ
ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΧΝ κλπ. ΛΟΓΧ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
7.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ Ο.Κ.Ω ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο κε πεξηιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζή ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη
ηελ εθηέιεζε κε ηα απ' απηφλ ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα, ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε
θαλέλα εκπφδην λα κελ παξεκβάιιεηαη απ' απηφλ ζηηο εθηεινχκελεο, απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο
αλαδφρνπο, εξγαζίεο.

7.2

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, κνξθψλεη θαη επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηηο ηπρφλ
απαηηνχκελεο, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ, θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο, ηξχπεο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη απιάθηα γηα
ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακηά
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.

7.3

Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά, πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη
ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε
δεκηά ή ηε θζνξά ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε.

7.4

Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή εξγαζία είηε απηή εθηειείηαη ελ μεξψ, είηε παξνπζία
λεξνχ, νπνηνπδήπνηε βάζνπο, κφληκνπ ή ξένληνο, αληινχκελνπ ή φρη θαη πξνεξρφκελνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία
(ππφγεηα ή θαη ζαιαζζηλά λεξά θιπ.)
Δπνκέλσο, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, ηηο πξφζζεηεο δπζρέξεηεο πνπ
ζα παξνπζηαζζνχλ ελδερφκελα (ζε πιηθά, κεραλήκαηα, εξγαζία, ηξνπνπνίεζε κεζφδσλ, εηδηθά πξνζηαηεπηηθά
κέζα, πξφζζεηεο αληηζηεξίμεηο εθζθαθψλ, αληιήζεηο θάζε είδνπο, θιπ.) απφ ηελ ηπρφλ παξνπζία λεξνχ νπνπδήπνηε
ζην Έξγν

Άπθπο 8ο
8.1

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ – ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ – ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ

Όια ηα πιηθά θ.ι.π., πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή
ειαηηψκαηα.

8.2

Δπίζεο, φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ ΠΔΥΩΓΔ, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο- Έξεπλαο θαη
Σερλνινγίαο, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
απνιχηνπ εγθξίζεσο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ
εκθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θιπ.

8.3

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ, πνπ ρξεηάδεηαη κε δαπάλεο ηνπ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ γηα λα δηαπηζησζεί φηη απηά αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ ηζρχνπλ. Οη παξαπάλσ έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εξγαζηήξην ηνπ ΤΓΔ θαη
ζε αδπλακία απηνχ, νπνπδήπνηε κε ηελ έγθξηζε ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο.

8.4

Απαγνξεχεηαη ε εηζθφκηζε ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ ή ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ
πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.

8.5

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά, απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν
εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζεο
γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ.

8.6

Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πνπ παξαδίδνληαη ζ'
απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.

8.7

Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο
απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκία ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζηα
πιηθά απηά.

8.8

Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία, ην πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία σο εμήο:
α) Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθά "ζεηξάο" βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Τπεξεζία «πξνζπέθηνπο»
θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, θαζψο θαη δείγκαηα.
β) Αλ πξφθεηηαη γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά ζπζθεπέο θιπ., πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ, πνπ
παξαγγέιινληαη απφ ηελ αγνξά (δελ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά γηα λα ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν), ησλ νπνίσλ νη
ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ δεν θαζνξίδνληαη κε αθξηβή θαη ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ζηηο Πξνδηαγξαθέο
θαη γηα ηελ πξφιεςε πηζαλψλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κέξηκλα

θαη δαπάλε ηνπ, λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία εηο ηξηπινχλ δείγκαηα πιηθψλ, θαηαζθεπαζκέλα
ηκήκαηα, ή ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην Έξγν, καδί κε ηα νλφκαηα
πξνκεζεπηψλ θαη ηπρφλ ππάξρνληα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο θαη εηζαγσγήο ηερλνγλσζίαο, πνπ ζα
ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη, θαη‟
έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ (Δ..Τ., Σ.Π.,
Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θιπ.)
γ) Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην, πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί, εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα πξνζθνκίδνληαη
ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.
Γηα ηα δείγκαηα ζα ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο απνζήθεπζεο, ν νπνίνο ζα αζθαιίδεηαη. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο
δεηγκάησλ ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ή ζε θαηάιιειν ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο.
Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή, πνπ δελ ζα είλαη
ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο, σο αλσηέξσ. Όια ηα αλσηέξσ κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ε δε επίβιεςε ζα κπνξεί λα παξαπέκπεη απηά γηα
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, λα ππνβάιιεη ζηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία πιήξε
θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο
ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ειεχζεξε είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
ππεξεζίαο ζηα εξγνζηάζηα ή εξγνηάμηα παξαγσγήο ησλ πιηθψλ.
8.9

Ζ έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ
Αλάδνρν, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα είλαη ηα είδε πνπ ζα
εγθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη λα απνδεηρζεί ηνχην θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ. Δμ‟ άιινπ παξακέλεη εηο ην αθέξαην ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία
επί ησλ πιηθψλ ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, εηνίκσλ πξντφλησλ θιπ. πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην Δξγνηάμην θαη λα
εθηειέζεη δνθηκέο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, λα δηαηάμεη δε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ
ην Δξγνηάμην θάζε είδνπο πιηθνχ, κεραλήκαηνο, ζπζθεπήο, εηνίκνπ πξντφληνο πνπ δελ πιεξνί ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

8.10

Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε επηινγή εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε ζπλέπεηα ηελ
απφξξηςή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία θαη ηελ επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ, δελ απνηειεί ιφγν γηα παξάηαζε ησλ
ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ Έξγνπ.

8.11

Ζ ππνβνιή ζηελ Δπίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζα γίλεηαη ακέζσο κφιηο είλαη δηαζέζηκα ηα
απνηειέζκαηα. Ζ ηειεπηαία κηαο ζεηξάο ππνβνιψλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ / ειέγρσλ θάζε παξηίδαο πιηθνχ ή ελφο
ππνηκήκαηνο ζηνηρείνπ ηνπ Έξγνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο / θαηαιιειφηεηαο / ζπκβαηφηεηαο
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξηίδαο πιηθνχ ή ππνηκήκαηνο ζηνηρείνπ ηνπ Έξγνπ.
Ζ ηπρφλ κε ξεηή κλεία ησλ παξαπάλσ ζε νξηζκέλα Άξζξα ηεο παξνχζεο δελ απνδπλακψλεη ηελ γεληθή ηζρχ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.

8.12

Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ, ίζνο ζε είδνο θαη αξηζκφ κε ηνπο
πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζα θαηαγξάθνληαη ζε Πξαθηηθφ πνπ ζα
ζπληάζζεηαη θαη ζα απνηεινχλ ηδηαίηεξν Αξρείν Διέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, πνπ είλαη νπζηψδε
επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσκψλ. Απνδεθηά απνηειέζκαηα
ηέηνησλ ειέγρσλ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνηφηεηνο ησλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ.
Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπλερνχο καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ θαη
θαηαζθεπψλ.

8.13

ρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ N. 4412/2016 , ε παξνχζα Δ..Τ. θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ

Άπθπο 1ο
1.1

Οικονομικέρ διαηάξειρ - πληπωμέρ

ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ – ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΖΡΧΜΧΝ

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγ/ζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ
ζπληάζζνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.

1.2

Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα δηελεξγνχληαη βάζεη πηζηνπνηήζεσλ θαη ζα ζπληάζζνληαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη

1.3

Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγ/ζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα

κηθξφηεξα ησλ ηξηάληα εκεξψλ.
λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά θαη απνδείμεηο θαηαβνιήο θξαηήζεσλ, θφξσλ θ.ι.π. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Φ.Π.Α. 24%
βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Κάζε πηζηνπνίεζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε θαη κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ
θωηογπαθίερ 13Υ18 εκ. ηνπ έξγνπ ζε θάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο, απφ ηηο νπνίεο ε κηα ζα δείρλεη ηε γεληθή άπνςε ηνπ
πάληα απφ ην ίδην ζεκείν ιήςεο.
1.4

Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη πξνηειηθφο ινγαξηαζκφο.

Άπθπο 2ο
2.1

ΣΔΛΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο
εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ.

2.2

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε
ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ. Πξηλ απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ
ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ Η.Κ.Α. θαη
ινηπψλ Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

2.3

Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ N. 4412/2016.

Άπθπο 3ο

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ N. 4412/2016.

Άπθπο 4ο
4.1

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ – ΟΦΔΛΟ κλπ. ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ

Οη πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ (ζηνλ αλάδνρν) γηα εξγαζίεο κε βάζε ηηο ηηκέο κνλάδαο θαη κε ην πνζνζηφ γεληθψλ
εμφδσλ, νθέινπο θ.ιπ. (εξγνιαβηθφ πνζνζηφ), φπσο θαη ε δαπάλε γηα απνινγηζηηθέο εξγαζίεο επηβαξχλνληαη κε
δαπάλεο θαη θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί σο ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.
Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη :
α. Ο Φφξνο Γεκνζίνπ (πξνπιεξσκή θαηά λφκν).
β. Σα έμνδα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο.
γ. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηα δψξα θιπ. πξνο ην ΗΚΑ θαη ην ΣΔΑΔΓΞΔ.
δ. Άιιεο θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ.

4.2

Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ηειψλ, δηνδίσλ θαη παληφο είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηνπ εηδηθνχ θφξνπ 17 ηνπ
Ν.Γ. 3092/54 επί ησλ εηζαγφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ πιψλ εθνδίσλ θιπ. θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ θφξσλ ζην Ν.Γ.
456/65 θαη 4535/66, θαζψο θαη θάζε άιιεο θνξνινγίαο πνπ ζα ηζρχεη ζην ρξφλν επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Οη
βαζηθέο ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδαο, πεξηιακβάλνπλ ηηο θάζε είδνπο
επηβαξχλζεηο, δειαδή, θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ.

4.3

Οπνηαδήπνηε απαιιαγή απφ ηηο επηβαξχλζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4.2. ζα γίλεηαη πξνο φθεινο ηνπ
έξγνπ θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζα αθαηξείηαη απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Αληίζεηα θάζε ηπρφλ πξφζζεηε
επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ή ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ
αλάδνρν γηα ινγαξηαζκφ ηεο Τπεξεζίαο θαη πηζηνπνηείηαη άηνθα ππέξ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ρσξίο ηελ πξνζζήθε εξγνιαβηθνχ νθέινπο.

4.4

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.

αληίζηνηρνπο

Άπθπο 5ο ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ - ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
5.1

ε πεξίπησζε πνπ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νηθνλνκία ηνπ έξγνπ επηβάιινπλ ηξνπνπνηήζεηο, ε Τπεξεζία
δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ εθηέιεζε λέσλ εξγαζηψλ ή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαη ηε κε εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ή κε ηηκέο κνλάδαο
λέσλ εξγαζηψλ.

5.2

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ή ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ N.
4412/2016, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.

5.3

Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, θαηά ηελ αλάζεζε ηνπ

5.4

ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζζεί έθπησζε, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ N. 4412/2016.

έξγνπ, Γηαηάμεηο γηα ηα Γεκφζηα Έξγα.

Άπθπο 6ο ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ - ΑΦΑΝΔΗ ΔΡΓΑΗΔ
6.1

Γηα ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ απηά, πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 151 ηνπ N. N.
4412/2016, απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΑΣΟΔ θαη ηα ηηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξαηήζεσο.

6.2.

Γηα θάζε είδνπο εξγαζίεο, πνπ δελ νξίδνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη θαη
πιεξψλνληαη νη κνλάδεο ,πνπ πξαγκαηηθά εθηεινχληαη, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε νπνηαδήπνηε αληίζεηε
ζπλήζεηα.

6.3

Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν
ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη
δηαζηάζεηο ή ην βάζνο ησλ εθάζηνηε εθηεινχκελσλ ηκεκάησλ είηε είλαη εκθαλή ή αθαλή.

6.4

Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζπκβαηηθά ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπο
θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, αιιηψο ζα ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ
δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ (άξζξν 152 ηνπ N. 4412/2016).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ

Άπθπο 1ο

Γιαζθάλιζη – Έλεγσορ ποιόηηηαρ – Πποζηαζία πεπιβάλλονηορ

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ – ΑΦΑΝΔΗ ΔΡΓΑΗΔ

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ N. 4412/2016.

1.1

Σν Ζκεξνιφγην ηνπ „Έξγνπ ηεξείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζε Ζιεθηξνληθή Μνξθή.
Με κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα θαηαξηηζηνχλ βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε ηξηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο

1.2

γηα ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ ηνπ Έξγνπ.

Άπθπο 2ο

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα

2.1

ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ Τπεξεζία:
α) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:200 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο κε πςνκεηξηθέο θαη νξηδνληηνγξαθηθέο
ελδείμεηο θαζψο θαη ηα ζεκεία επέκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ έγρξσκεο θαη αζπξφκαπξεο

2.2

θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά
ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο λα θαίλνληαη φιεο νη φςεηο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Τπεξεζίαο.

Άπθπο 3ο

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ έξγα ζα πξέπεη λα

3.1

επηζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη:


Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο



Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην Έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ θαη αλ
απηφ είλαη αλαπφθεπθην, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο, ελψ απηφ ζα απνθαζίζηαηαη κεηά ην
πέξαο ηνπ Έξγνπ.
Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη:


Να εμαζθαιηζηεί ε ζπγθέληξσζε θαη απνρέηεπζε ησλ απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη



Να απνθεπρζεί ξχπαλζε θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ – θαπζίκσλ θιπ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απφ

κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο σο θαη ησλ ηπρφλ πδάησλ άληιεζεο.
νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο.


Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κφλνλ
εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο.



Να απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ.

Θα πξέπεη λα απνθεπρζεί ή ειαρηζηνπνηεζεί ε φριεζε ησλ πεξηνίθσλ. Ήηνη:


Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, έζησ θαη αλ θάηη ηέηνην απαηηεί
εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή / θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ.



Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά).



Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο αθφκε θαη κε ρξήζε ερνπεηαζκάησλ ή / θαη κε θαηάιιειε ρξήζε



Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο



ήκαλζε / επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο.

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληηζνξπβηθέο δηαηάμεηο.
νπηηθήο φριεζεο ζην εθηθηφ.
3.2

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ή άιισλ πξντφλησλ,
ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ
έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ (νη δε ζέζεηο απηέο ζα εμαζθαιηζηνχλ κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο λα
αλαιακβάλεη ε Τπεξεζία θακία δέζκεπζε).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
Άπθπο 1ο

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΑΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ζ χκβαζε είλαη δπλαηφλ λα δηαιπζεί κε πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο, είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ Αλαδφρνπ.
1.1

Δάλ ν ηξφπνο πνπ πινπνηεί ηε χκβαζε ν Αλάδνρνο απνδεηρζεί φηη είλαη κε ηθαλνπνηεηηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα, φηη
ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θαησηέξσ παξάγξαθν ηφηε ν
Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζα θαιέζεη ηνλ Αλάδνρν, απνζηέιινληάο ηνπ Δηδηθή Πξφζθιεζε,
(ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ N. 4412/2016), λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 30 εκέξεο, αθφηνπ εηδνπνηεζεί κε ηελ Δηδηθή Πξφζθιεζε, λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
εληνιέο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο.
Δάλ ν Αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί κε ηηο εληνιέο ηεο Δηδηθήο Πξφζθιεζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, ε
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε χκβαζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην N. 4412/2016, έηζη φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
ε πεξίπησζε πνπ ε χκβαζε δηαιπζεί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, θαη‟ αξρήλ ζα εθπέζεη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Καιήο Δθηέιεζεο πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. Παξάιιεια, ε Τπεξεζία ζα θαηαζρέζεη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο
φια ηα πιηθά, ηα κεραλήκαηα, ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο πξνζσξηλέο επθνιίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά, πνπ εηζήγαγε ν
Αλάδνρνο γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη εθείλα, πνπ έρνπλ κελ εηζαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν
θαη δε βξίζθνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο, αιιά ζε Σεισλεία, ζε απνζήθεο, ζπλεξγεία, θιπ. Ζ Τπεξεζία, κεηά ηελ
θαηάζρεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα πεξαηψζεη ην Έξγν ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, είηε κφλε ηεο είηε αλαζέηνληαο ην Έξγν ζε άιινλ Αλάδνρν, πνπ ζα επηιέμεη θαηά ηελ
απφιπην θξίζε ηεο. Με ην πέξαο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ν εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηζηξαθεί ζε απηφλ.
Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εγείξεη θακία αμίσζε γηα ελνίθηα ή ρξεψζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαηά ηεο
Τπεξεζίαο ή ελαληίνλ ηξίησλ.
Αλ ε εξγαζία, πνπ ζα εθηειεζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θνζηίζεη ιηγφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά ηνπ
Αλαδφρνπ, απηφο δελ έρεη δηθαίσκα λα εγείξεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο
νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ πνζφ ηεο χκβαζεο, ηφηε ε δηαθνξά πνπ δελ θαιχπηεηαη
απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ηνπ νπνίνπ ε χκβαζε δηαιχζεθε θαη ζα
πιεξσζεί απφ απηφλ.
Μεηά ηελ δηάιπζε ηεο χκβαζεο, ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 160 ηνπ N. 4412/2016, ζε
εκεξνκελία, πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ παξεπξίζθεηαη ν Αλάδνρνο ή ν
λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ηφηε ε Τπεξεζία ζα πξνρσξήζεη κφλε ηεο ζηνλ δηαθαλνληζκφ θαη ν Αλάδνρνο δε ζα έρεη
ην δηθαίσκα ηεο Έλζηαζεο.

1.2

Οη παξαθάησ ιφγνη ζεσξνχληαη ζνβαξνί πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ ηε Γηάιπζε ηεο χκβαζεο, κε πξσηνβνπιία
ηεο ππεξεζίαο.
1. Ζ κε ηήξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, παξά ηηο γξαπηέο
νδεγίεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
2.

Ζ αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ λα δηαζέζεη ηθαλφ θαη έκπεηξν εξγαηηθφ δπλακηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα θαη

εμνπιηζκφ ή ε αδπλακία ηνπ λα πινπνηήζεη ην εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα γηα ιφγνπο ππαηηηφηεηαο απηνχ ηνπ
ηδίνπ.
3.

Ζ αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ λα αξρίζεη ηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηνπο ρξφλνπο, φπσο

πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε θαη απφ ηνπο πίλαθεο εξγαζηψλ.
4.

Ζ κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ηεο χκβαζεο ή κέξνπο απηήο ζε άιινλ ή αιιαγή ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο λνκηθήο

ηνπ ππφζηαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
5.

Ζ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ λα πεηζαξρήζεη ζε δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ επεξεάδεη ηελ πινπνίεζε ηεο

χκβαζεο.
6.

Ζ αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ λα πεξαηψζεη ην Έξγν κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν απφ ηε χκβαζε,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
7.

ε πεξίπησζε πησρεχζεσο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 167 ηνπ N. 4412/2016. ηελ

πεξίπησζε απηή, επίζεο, δε ζα ηζρχζεη ε πξνεηδνπνηεηηθή πεξίνδνο.
1.3

Δάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 161 ηνπ N. 4412/2016, ν Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη
ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηελ Δηδηθή Γήισζε Γηαθνπήο ησλ Έξγσλ. Με απηήλ ν Αλάδνρνο

δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα δηαιχζεη ηελ χκβαζε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο
παξαπάλσ Γήισζεο, ζα αθνινπζήζνπλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο.

Άπθπο 2ο
2.1

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ

Οη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο ζα
επηιχνληαη σο εμήο:
1

Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη Έλζηαζε εγγξάθσο,
πξνβάιινληαο ηνπο ιφγνπο, κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζ‟ απηφλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 174 ηνπ N. 4412/2016. Ζ Έλζηαζε
απεπζχλεηαη πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή.

2

Ζ Έλζηαζε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ε απφθαζε ηεο νπνίαο ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν.

3

Αλ ν Αλάδνρνο δε ιάβεη απάληεζε ή αλ ε απάληεζε πνπ έιαβε δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, ηφηε δηθαηνχηαη λα
αζθήζεη Αίηεζε Θεξαπείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 174 ηνπ N. 4412/2016.

4

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ελεξγήζεη κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε

πεξίνδν ζα ζεσξεζεί φηη

απνδέρζεθε πιήξσο ηηο απνθάζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δε ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εγείξεη
αμηψζεηο.
Όιεο νη δηαθσλίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο χκβαζεο ζα ξπζκηζηνχλ ζηα Γηθαζηήξηα.
2.2 Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ.

Άπθπο 3ο
3.1

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνυπνηίζεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ δπζρεξεηψλ ζηελ
πεξηνρή ησλ έξγσλ (φπσο γίλεηαη ιεπηνκεξεηαθή αλαθνξά ζε άιιεο ζέζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο) ησλ
ζηνηρείσλ εδάθνπο θαη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ απφ θάζε πιεπξά, πεγψλ θαη
πιηθψλ θάζε είδνπο θιπ., φπσο θαη ησλ ελδερνκέλσλ δπζρεξεηψλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη
φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ, φηη δελ ζα ηνπ αλαγλσξηζηεί θακία απαίηεζε ζρεηηθή κε απνδεκίσζε, θαηά νπνηνλδήπνηε
ηξφπν, ιφγσ ησλ παξαπάλσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ησλ δπζρεξεηψλ θάζε είδνπο θαη ηέινο φηη
έρεη κειεηήζεη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ, καδί κε απηήλ ηελ Δ..Τ., ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

3.2

Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη ζε άιιεο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη πνηληθά θαη αζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα
ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή νπνηνδήπνηε ηξίην, απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ην Έξγν.

3.3

Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ε χκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα γίλεη κε βάζε απηή,
εξκελεχεηαη, δηέπεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ φιε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη εηδηθφηεξα, ζε ηερληθά ζέκαηα, απφ
ηηο δηαηάμεηο πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ.

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
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Ζιεθη/γνο Μεραληθφο Σ.Δ
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