ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ: ΓΔΠΘΑΡΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΓΖΚΝ ΓΟΔΒΔΛΥΛ
ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ:
101 /2018

ΕΡΓΟ: ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΥΓΝ ΞΝΛΝΚΝ
ΘΔΠΖ ΟΔΚΑΡΝΠ ΠΑΘΑΒΑΟΑ - ΠΡΔΛΝ
ΡΠΗΑΚΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ Ρ.Θ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 62.253,00 €

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ
Άξζξν 1ν
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΓΓΟΑΦΖΠ
α. Ζ παξνχζα αθνξά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παληφο είδνπο Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ
Έξγσλ, ε δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
β. Σν αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ έξγνπ / ηεο ζχκβαζεο είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε
Γεκνπξαζίαο, ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο θαζψο θη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρεία ηεο κειέηεο
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
Άξζξν 2ν
ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Λ.4491/17, 4497/17, 4482/17, 4488/17, 4472/17 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ.4412/16.
ΘΤΑ 117384/26.10.2017
Λ. 4412/16 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ ΦΔΘ 147 Α )
Λ. 2672/1998
Λ. 3263/2004 (Φ.Δ.Θ. 179Α/28-9-2004)
Λ. 3316/2005 (Φ.Δ.Θ. 42Α/22-2-2005) φπσο ηζρχεη ζήκεξα
Λ. 3310/2005
Λ. 3414/2005
Λ. 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο» (ΓΘΘ)
Λ. 3481/06 (Φ.Δ.Θ. 162 Α’ 2/8/2006)
Λ. 3548/2007 (Φ.Δ.Θ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Λ. 3559/2007 (ΦΔΘ Α΄ 102/14-5-07)
Λ. 3606/207
Λ.3614/2007
Λ. 3669/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα
Λ. 3852/2010
N. 3863/2010
N. 3871/2010
N 3861/2010
Λ. 3979/2011
Λ. 4013/2011
Λ. 4070/2012
Λ. 4071/2012
Λ. 4072/2012
Λ. 4053/2012
Λ. 4156/2013
Λ. 4129/2013
Λ. 4313/2014
Λ. 4250/2014
Λ. 4393/2016

Σα Π.Γ. 171/87, 109 /10, Π.Γ. 113/2010, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα
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Άξζξν 3ν
ΔΓΘΘΙΗΝΗ, ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ Έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηνηθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη νη αλάινγεο κε ην
είδνο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΣΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. θαη
Ινηπψλ Φνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο
Ζ Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΛ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ».
Ζ Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΛ433.β/14-6-2012 «Λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα Κεηξψα κε ην
λ.4070/2012 – Θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο
θιπ.».
Ζ κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΘ/273/17-7-2012 (ΦΔΘ 2221/Β’/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα
(440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα».
Σελ απφθαζε Τπ. Τπνδ.Κεη.& Γηθη. Γ.Θ.Π./νηθ/1211/01.08.2016 (ΦΔΘ2524/16.08.2016 ηεχρνο Β) Αλαζηνιή
ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΙΟΣ-ΔΣΔΠ) θαη
εθαξκνγήο ησλ πελήληα ελλέα (59) αληίζηνηρσλ Δζληθψλ πξνζσξηλψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠΔΣΔΠ)
Ζ Δγθχθιηνο 27 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ./369/15.10.2012 πεξί Έληαμεο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ησλ
δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα «απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην
εξγνηάμην».
Δγθχθιηνο 7 κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/5/8/12-02-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ
Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ
Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ».
Ζ Απφθαζε κε αξ. πξση. Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΘ 363/Β’/19-2-2013) «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε
Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ
Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ»
Ζ Απφθαζε κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-03-2013 Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελ απφθαζε κε αξ. πξση.
Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΘ 363/Β’/19-2-2013) «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ
Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο,
Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ».
Ζ Απφθαζε ΓΛγ/νηθ.35577/ΦΛ 466 (ΦΔΘ1746/Β΄/19-5-2017) πνπ αθνξά ηνλ «Θαλνληζκφ Πεξηγξαθηθψλ
Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ» γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο έξγσλ : Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ
θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ (Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ).
Δπίζεο ηζρχνπλ :
1. Οη Δπξσθψδηθεο θαη θαλνληζκφο ζθπξνδέκαηνο, φπσο ηζρχεη
2. Όια ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα (Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Πξν δηαγξαθέο θιπ) πνπ δελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο εγθξηζείζεο ΔΣΔΠ ή δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκαηνιφγην απηψλ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ
ζεζπηζζεί κε ηηο ζρεηηθέο ΘΤΑ)
Άξζξν 4ν
ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Ζ Γηαθήξπμε.
3. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
4. Σν Σηκνιφγην Κειέηεο.
5. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (E..Τ.).
6. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, (ΔΣΔΠ, ΠΔΣΔΠ, EN)
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Κειέηεο.
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη νη Σερληθέο
Κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο ηειηθά ζα
εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
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Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη
δεκνζηεπκέλα θείκελα :
1 Οη Δπξσθψδηθεο θαη θαλνληζκφο ζθπξνδέκαηνο, φπσο ηζρχεη
2 Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ –ΠΔΣΔΠ)
3 Οη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ο.Σ. θαη I.S.O. θαη νδεγίεο κειεηψλ θαη πνηφηεηαο.
Άξζξν 5ν
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε επξψ, 62.253,00€ αλαιχεηαη δε σο θάησζη:
α) Γαπάλε αθνξνχζα ηηο πξνο δεκνπξάηεζε εξγαζίεο: ………………..50.288,14€.
β) Γαπάλε πξνκεζεηψλ απφ ηνλ εξγνδφηε:………..……………..……………………………€.
γ) Γαπάλε αζθάιηνπ:……….………………………...…….……………………………………… €.
δ) Γαπάλε αλαζεψξεζεο………………………………………………….………………..434,54€.
Άξζξν 6ν
ΔΓΓΖΠΖ, ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΔΥΠ
1. Πξνζεζκία πεξαηψζεσο ησλ αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε ΝΘΡΥ (8) εκεξνινγηαθνχο κήλεο
αξρνκέλεο απφ ηελ εκέξα πνπ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε (άξζξα 147 ηνπ Λ 4412 /2016 ). Γηα θάζε κέξα
ππεξβάζεσο ηεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 148 ηνπ Λ. 4412/2016.
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 72 ηνπ Λ4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Άξζξν 7ν
ΔΓΓΖΠΖ
«Δγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. Γειαδή : ΣΗΙΗΑ ΞΔΛΡΔ ΔΟΥ ΘΑΗ ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ
ΔΜΖ ΙΔΞΡΑ (1.005,76 €).
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο
πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσληψλ-πιαίζην, δπλακηθνχ
ζπζηήκαηνο αγνξάο, ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο ή ζε δηαδηθαζία επηινγήο απφ
θαηάινγν, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη
εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ
εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο
θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, θαη
γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ
λ. 4129/2013 (Α' 52), εθφζνλ απαηηείηαη.
«Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα
ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη
ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.».
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β) «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο
ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

Δεν απαιηείηαι εγγύεζε καλήρ εκηέλεζερ για ζςμβάζειρ αξίαρ ίζερ ή καηώηεπερ από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων
(20.000) εςπώ, εκηόρ αν άλλωρ οπίδεηαι ζηα έγγπαθα ηερ ζύμβαζερ
Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζην
ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο νξίδεηαη γεληθά ζε πνζνζηφ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο αλαζεψξεζεο) ρσξίο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, άξζξν 72 & 1.β ηνπ Λ 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα εμήο:
α) Οη θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή
νιηθά, κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί
ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Ζ κείσζε
απνθαζίδεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ εηδηθφ
απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί νη επηκεηξήζεηο.
β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν
132, κεηψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο, ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ
(20%). Σν ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε
ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 8ν
ΞΟΝΝΓΝΠ ΔΟΓΥΛ, ΘΟΥΠΔΗΠ ΙΝΓΥ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΠ
α) Σν ελδερφκελν ζπλεκκέλν ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ παξέρεη ελδεηθηηθψο ηελ
πξφνδν ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ εληφο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο απνπεξαηψζεσο απηνχ, ηεο πξνβιεπφκελεο
ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ηελ δηαθήξπμε. Κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ε ππεξεζία δχλαηαη λα εγθξίλεη
ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ εθ' φζνλ απηή ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ
ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηειέζεσο ηνπ φινπ έξγνπ.
β) Όηαλ δελ έρεη ζπληαρζεί δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, νη ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο εθηειέζεσο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία κε πίλαθεο εξγαζηψλ πνπ
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν ή κε έγθξηζε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ ππνβάιιεη ν
αλάδνρνο.
γ) Γηα ην Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/2016.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ
«ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο,
πνζνηηθνχο, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. Δπίζεο ζηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη
εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
δ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη επαξθή εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη νη εξγαζίεο λα γίλνληαη
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Αλ εθαξκφζεη ππεξσξίεο, λπθηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαη' εμαηξέζηκνπο
εκέξεο, έλζα νχησ απαηηεί ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ ζα δηθαηνχηαη νπδεκηάο εθ ηνπ ιφγνπ
ηνχηνπ πξνζζέηνπ απνδεκηψζεσο. Ζ ππεξεζία δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ, ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ
ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.
ε) ηελ πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ηαζζνκέλεο δηα ηνπ
δηαγξάκκαηνο ή ηνπ πίλαθα, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Λ. 4412/2016
ζη) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ
ππνδείγκαηνο ηεο ππεξεζίαο θαη πξνζππνγξαθφκελν ππ' απηνχ θαη εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 146 ηνπ Λ.4412/2016. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, αλ θη φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα
ππνβάιιεη νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο κε ηε πξφνδν ησλ έξγσλ.
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Άξζξν 9ν
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΥΛ ΡΗΚΥΛ ΡΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ
o
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηηο κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ κε
δηθαηνπκέλνπ νπδεκίαο άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκηψζεσο δηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε εθάζηεο
ηνχησλ άξζξν 53 παξ 7.ζ ηνπ Λ.4412/2016.
α) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε εθάζηεο εξγαζίαο κεραλεκάησλ, ήηνη ηα
κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά ή ιφγσ εκεξαξγηψλ εμ νηαζδήπνηε αηηίαο επηβάξπλζεο νη
δαπάλεο παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσο θαη ηα
αζθάιηζηξα απηψλ θαζψο θαη ε επηβάξπλζε ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ιφγσ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο
ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά θάζε δαπάλεο θαλνληθή ή έθηαθηε πνπ ηπρφλ παξνπζηαζζεί.
β) Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμ εξγνδεγψλ,
κεραλνδεγψλ, ρεηξηζηψλ, κεραλνηερληηψλ, ηερληηψλ, εηδηθεπκέλσλ θαη αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, δη εκεξνκίζζηα
απηψλ, εκεξαξγίαο, αζθαιίζεηο, ψξαο αξγίαο, εθηάθηνπο ρξεκαηηθέο παξνρέο.
γ) Οη δαπάλεο ησλ απαηηνπκέλσλ δη' έθαζηνλ είδνο εξγαζίαο πιηθψλ κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ησλ
κεηαθνξψλ απηψλ δηα παληφο κέζνπ απφ ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ σο θαη παληφο
πιηθνχ κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελν, αιι' ελδερνκέλσο απαηηεζεζνκέλνπ γηα ηελ πιήξε ζπληέιεζε εθάζηεο
εξγαζίαο.
δ) Οη ηπρφλ δαπάλεο παληφο είδνπο αζθαιίζεσο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεσλ γηα ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε
εθηάζεσλ πξνο κεηαθνξά ή απνζήθεπζε απηψλ.
ε) Σα έμνδα απνζβέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη θπιάμεσο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ.
ζη) Οη δαπάλεο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ ή κέξνπο ηνπο κε ηα ρέξηα ησλ εξγαηνηερληηψλ ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε εθηέιεζή ηνπο είλαη δπλαηή ή δελ ελδείθλπηαη λα γίλεη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα
ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
δ) νη δαπάλεο γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ ηπρόλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ ή εγθξίζεσλ (π.ρ. από ηελ
Ρξνραία γηα παξαθώιπζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ κεηαθνξά πιηθώλ από θαη πξνο ην εξγνηάμην, από
ηελ πεξεζία Γόκεζεο, γηα έθδνζε άδεηαο κηθξήο θιίκαθαο, 48σξε εηδνπνίεζε, ηηο ν.θ.σ θιπ.). θαζώο
θαη θάζε δαπάλε, κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο,
πεξί εο ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ.
Προς ηούηο ο Ανάδοτος θα πρέπει να σποβάλλει ηο ζτεηικό αίηημά ηοσ ζηην, καηά περίπηωζη,
αρμόδια Υπηρεζία. Παράλληλα οθείλει να κοινοποιεί ηο αίηημά ηοσ (με ανηίγραθα όλων ηων
ζσναθών δικαιολογηηικών) ζηην Διεσθύνοσζα Υπηρεζία.

Οπδεκία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο
θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ ελ εθάζηε εξγαζία εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ, είηε σο πξνο απνδφζεηο ησλ
εξγαηνηερληηψλ, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ
δηαγσληζκφ.
o
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηπρφλ πξφζζεηεο εξγαζίεο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ Λ4412/2016. Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδσλ λέσλ εξγαζηψλ, ζα εθαξκφδνληαη
ηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη
άζρεηα κε ηα κέζα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
(δειαδή κηθξνχ ή κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, θαηλνχξγησλ ή φρη, κε εξγαηηθά
ρέξηα κεξηθά ή ζπλνιηθά, ζε κηθξή ή ζε κεγάιε αλαινγία, θηι.).
o
Δθ’ φζνλ θαη κφλν πξνβιέπεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο
ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Λ4412/2016, έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Άξζξν 10ν
ΞΝΠΝΠΡΝ ΓΔΛΗΘΥΛ ΔΜΝΓΥΛ ΘΑΗ ΝΦΔΙΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
Δλ ηε έλλνηα ηνπ θαηά ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7.ζ ηνπ Λ4412/2016, πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο
αλαδφρνπ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη επί ηεο αμίαο ησλ δηα ησλ ηζρπνπζψλ ή λέσλ ηηκψλ κνλάδνο εθηειεζζεζνκέλσλ
εξγαζηψλ ή ησλ απ' επζείαο δη' απηεπηζηαζίαο εθηεινπκέλσλ έξγσλ δηαιακβάλνληαη:
1)
Οη κηζζνί θαη παληφο είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
εξγνηαμίνπ (χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θ.ι.π.).
2)
Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζπλάςεσο ζπκβάζεσο, εγθαηαζηάζεσο, εθηειέζεσο θαη
παξαιαβήο έξγσλ.
3)
Παληφο είδνπο θφξνη, ηέιε, έμνδα εγγπήζεσο, ηφθνη θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη ινηπέο πάζεο θχζεσο
επηβαξχλζεηο.
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Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ νξηζηηθψλ ραξάμεσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα
παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ζπλέπεηα κηθξψλ κεηαβνιψλ ηνπ άμνλα ηνπ δξφκνπ πςνκεηξηθά θαη
νξηδνληηνγξαθηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ηππηθέο δηαηνκέο
δξφκσλ θ.ι.π..
5)
Οη δαπάλεο ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πςνκεηξηθέο ή
νξηδνληηνγξαθηθέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηά κήθνο ηνκήο ή ηεο ράξαμεο.
6)
Έμνδα δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
7)
Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα έμνδα αζθάιηζεο ή
απνδεκηψζεσο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαζψο επίζεο θαη θάζε θχζεο έμνδα
απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο.
8)
Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκίζεηο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζε
επηηξεπνκέλε απφ ηελ αζηπλνκία.
9)
Οη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηε ρξνληθή, πνζνηηθή, πνηνηηθή θαη
νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζήο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. ηελ θαηεγνξία
απηή εκπίπηνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ε
παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε κνξθή πνπ νξίδεηαη, ε ηπρφλ πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ νξηζηηθψλ
κειεηψλ ζε επίπεδν κειεηψλ εθαξκνγήο, ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αδεηνδνηήζεσλ,
κειεηψλ, ππνβνιψλ, εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, δνθηκψλ, ειέγρσλ θηι., ε ζχληαμε θη ελεκέξσζε πξνγξάκκαηνο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ην ΑΤ θαη ΦΑΤ, ε εθπφλεζε Κειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα
ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο , ρψξνπο απφζεζεο θηι. πνπ ζα απαηηεζνχλ, ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε ζχληαμε
ζρεδίσλ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ησλ πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο θηι..
10)
Θάζε άιιε δαπάλε, κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε, αιιά αλαγθαία γηα ηελ νξζή, έληερλε θαη ζχκθσλε
πξνο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηνχκελε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε
πιεπξά ζε ζρέζε πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο θαη παληφο είδνπο επηζθαιή έμνδα.
11)
Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα
επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
4)

Άξζξν 11Ν
ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ - ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΙΗΘΥΛ, ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΡΥΛ, ΓΔΗΓΚΑΡΑ
Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη βηβιηνζήθε ζηελ νπνία
ζα θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, ηα πξσηφθνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα ζρέδηα θηι., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαλνκή
ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ ζα θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ
Έξγνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 158
ηνπ Λ4412/2016 .
Απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 'Έξγνπ ζε θάζε δεκφζην έξγν (Θαηαζθεπή ή
θαη Κειέηε), ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, ππεξβαίλεη ην πνζφ 1.500.000 επξψ ρσξίο ΦΠΑ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔ ΔΠ/νηθ.502/13.10.2000 (Β' 1265), ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001(Β'
1013 ), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (Β' 928) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
Σελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ έξγσλ αθνξνχλ θαη νη παξαθάησ απνθάζεηο: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/19.1.2001 (Β' 94),
β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 (Β' 624) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ,
γ) ε Γ14/43309/5.3.2001 (Β' 332) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη
δ) ΓΗΠΑΓ/νηθ. 12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 27.01.2009).
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη κε έλα εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ηε
ζέζε ηνπ Τπεχζπλνπ Πνηφηεηαο έξγνπ. Δάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ Τ, θαζήθνληα Τπεπζχλνπ
Πνηφηεηαο ζα αζθεί ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα θαζνξίζεη, ζην νξγαλφγξακκα, ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
λα πξνζδηνξίζεη γξαπηά απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζην ΠΠΔ πνπ ζα ππνβάιεη. Ο Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ζα έρεη πιήξε
εμνπζία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο είλαη γλσζηή ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη εθαξκφδεηαη, φηη ην
ΠΠΔ, πνπ εγθξίζεθε, εθαξκφδεηαη, θαζψο επίζεο θαη λα αλαθέξεη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ,
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ. Δπίζεο ν
Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκφδηα ηηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελφ ηνπ δηαδηθαζίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δηαηίζεηαη ηέηνην, γηα λα ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, αιιά θαη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ.

6

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ. ρεηηθά κε ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζε απηφ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 159 ηνπ
Λ4412/2016, θαζψο θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ εδαθψλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 151 παξ. 4 ηνπ
Λ. 4412/2016.
Γείγκαηα πιηθψλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Τιηθά θαη ινηπά είδε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο έγθξηζε, ζα απνξξίπηνληαη εθ' φζνλ δηαπηζησζεί ε
αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα ιακβάλνληαη εγθαίξσο πξηλ ηε ρξήζε
θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε
θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ.
Γηα απηφ ην ζθνπφ, ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ πιηθνχ θαη εξγνζηαζίνπ,
γηα ηα πιηθά εκπνξίνπ, γηα δε ηα αδξαλή πιηθά ηνλ ηφπν πξνειεχζεσο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ
θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ην φηη ηα πιηθά, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη
πξνο ην δείγκα. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ, αλ ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, ζπκβαηηθφ ή
άιιν ηεχρνο ή πιεξνθνξία, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ θαη
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ
δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κηαο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δνθηκψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, λα παξαδίδεη ηηο εθζέζεηο ησλ δνθηκψλ, κε ηηο θαηαγξαθέο
ησλ κεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ εξγαζηεξηαθή ή άιιε επεμεξγαζία θαη ην ζχκθσλν ή φρη κε
ηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ- ΠΔΣΔΠ) .
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πιηθψλ κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δείγκαηα (θαηά πεξίπησζε), γηα ηα πιηθά, είδε, φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ νξίδνληαη
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ,
εμνπιηζκνχ, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ή/θαη επί κέξνπο ζηνηρείνπ ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν δελ ηεθκεξηψλεηαη, θαηά ηελ
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη επηδφζεηο είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Απφ ελδερφκελε απφξξηςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ ή είδνπο απφ ηελ Τπεξεζία ιφγσ ειιηπνχο ηεθκεξίσζεο, δελ
πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζε ηδηαίηεξνπο
θπιαζζφκελνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν. Οκνίσο, ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο ζα θπιάζζνληαη
ηα θαηά ηα αλσηέξσ δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θηι. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ έρνπλ
ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν θαη δεηγκάησλ ζα ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην ή ζε θαηάιιειν εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ
Αλαδφρνπ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα
θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 12ν
ΑΛΑΙΝΓΗΔΠ ΙΗΘΥΛ
Πξέπεη λα ηεξνχληαη επαθξηβψο θαη εμαθξηβσκέλεο νη θαζνξηδφκελεο ζην ηηκνιφγην ή ηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ αλαινγίεο πιηθψλ.
Ζ άκκνο θαη ην ακκνράιηθν πξέπεη λα θνζθηλίδνληαη θαη λα κεηξψληαη κε θηβψηηα θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ,
γηα λα επηηπγράλνληαη νη δένπζεο αλαινγίεο.
Άξζξν 13ν
ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Ο ηπρφλ απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραληθφο εμνπιηζκφο πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη
εθάζηνηε ζε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο απηφο, αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζα βξίζθεηαη
κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ρσξίο ε ππεξεζία λα αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθψο.
Άξζξν 14ν
ΑΓΟΑΛΖ ΙΗΘΑ – ΙΑΡΝΚΔΗΑ – ΓΑΛΔΗΝΘΑΙΑΚΝΗ – ΣΥΟΝΗ ΑΞΝΘΔΠΖΠ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξνπ 138 ηνπ Λ4412/2016.
Σα αδξαλή, ηα ρσκάηηλα θαη ιίζηλα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα
θαζνξηζζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα
έρεη ιάβεη ππφςε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηε Κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο,
γηα ην ζπκθεξφηεξν γηα ην Γεκφζην ηξφπν. Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν ΘηΔ δελ έρεη ππνρξέσζε
λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ.
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Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα
ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή απνδεηθλχνληαη
αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία.
Δθφζνλ νη ρψξνη γηα ιήςε πιηθψλ δελ είλαη δεκφζηνη ή θνηλνηηθνί θαη απαηηείηαη δέζκεπζή ηνπο θαη
ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη, κε δαπάλεο ηνπ, ηα απαηηνχκελα
θηεκαηνιφγηα (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα) θαη ζα αλαιάβεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απηψλ. Οη
δαπάλεο φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο απαιινηξίσζεο ζα ρξεσζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα παξαθαηαζέζεη
ζηελ Τπεξεζία ην αλαγθαίν πνζφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη λα θαηαιεθζεί ε
ζρεηηθή έθηαζε.
εκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά αλνηγκέλν
ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Ζ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη:
o

Απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο,

Απφ «λέα ιαηνκεία» πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο
Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν «λέα ιαηνκεία» ραξαθηεξίδνληαη ηφζν νη λέεο ζέζεηο ιαηνκείσλ φζν θαη ε
επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο παιαηψλ ιαηνκείσλ πνπ ήδε βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΤΑ 69269/5387/24-10-90.
ε θάζε πεξίπησζε ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε
πεγή, νη δαπάλεο ιφγσ ηπρφλ πξφζζεησλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο βξαρσδψλ
πξντφλησλ ή ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη απφδνζεο ηνχησλ θηι.
Δπίζεο ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ρξεηαζηνχλ γηα ηε
δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο
Απφθαζεο έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ Αξκφδησλ Αξρψλ) γηα ηε δηακφξθσζε
ησλ ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο, γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγθαία κεηαθνξά, απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε
νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, βιαβψλ ή πξνθιήζεηο απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα,
θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο εθηάζεηο θηι.
Γηα ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο ε Τπεξεζία δελ
παξεκβαίλεη ζηηο επηινγέο ηνπ Αλαδφρνπ, πέξαλ απφ ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ θαη ηηο απαηηήζεηο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ήδε ιεηηνπξγνχζαο εγθαηάζηαζεο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη λφκνη θαη νη
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ.
Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο λέσλ ιαηνκείσλ ζα γίλεηαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ν Αλάδνρνο ζα ζηακαηήζεη θάζε ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία
κέηξα θαη ζα εθηειέζεη ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Αλάινγεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζην ρψξν ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηηο
Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πξνγξάκκαηνο εξεπλψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο δαλεηνζαιάκνπο (ή νξπρεία),
ηεξψληαο φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο, είηε ζε ρψξνπο Γεκνζίνπ (εθφζνλ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ
πνζνηήησλ) είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά ησλ θαηάιιεισλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ ή αθφκε θαη κε πξνκήζεηα απφ
ήδε ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο πιηθψλ δαλείσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε Κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαλεηνζαιάκνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ (πξνζσξηλή) θαηάιεςε δεκνζίνπ ρψξνπ ή γηα ηελ απαιινηξίσζε ρψξνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ,
κε δαπάλεο φκσο ηνπ Αλαδφρνπ.
Γηα ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δαλείσλ απφ ήδε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε πψιεζεο δαλείσλ, ε ηερληθή
κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα δείρλεη φηη ν ρψξνο απφιεςεο δαλείσλ είλαη ζχκθσλνο
κε ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο, ζηε ζπλέρεηα δε ε ηπρφλ αλάγθε εθπφλεζεο Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ εμαξηάηαη
(ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΤΑ 69269/90) απφ ηελ αλάγθε «εθζπγρξνληζκνχ ή επέθηαζεο
πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο
επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ»
Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
ζηνλ Λφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε.
Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, ζηελ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ
θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή
o
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επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ρψξσλ επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ. Δπίζεο πέξα απφ ηε
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε (ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε, αλ γίλεηαη ζρεηηθή εηδηθή κλεία ζε εηδηθνχο
φξνπο δεκνπξάηεζεο) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη ζηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα
εμαζθαιίζεη θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε, ψζηε νη
επηθάλεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο γηα ρψξνπο αλαςπρήο, αζινπαηδηψλ, ή
άιινπο παξφκνηνπο. Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλνπλ απνζέζεηο ζε ρψξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπληαρζεί ζρεηηθέο Κειέηεο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε ηα πεξηιακβαλφκελα «Κέηξα Απνθαηάζηαζεο», ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο απνζέζεηο, εθαξκφδνληαο ηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ησλ «κέηξσλ
απνθαηάζηαζεο», ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνζέζεηο γίλνπλ, κεξηθά ή νιηθά, ζε άιινπο ρψξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ
ζπληαρζεί ΚΠΔ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ(ηηο) αλαγθαία(εο) ΚΠΔ. Ζ εθπφλεζε ηεο (ησλ)
ΚΠΔ θαηαηάζζεηαη(νληαη) ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ
Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ζ
έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
Λφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. ηελ ίδηα Απφθαζε ζα γίλεηαη έγθξηζε ηεο ρξήζεο
ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Υψξσλ Απνζέζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αλσηέξσ εγθεθξηκέλεο ζέζεηο Υψξσλ Απφζεζεο πεξηιακβάλνπλ επηθάλεηεο
πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
Ζ ηπρφλ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζα γίλεηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Άξζξν 15ν
ΦΝΟΝΗ, ΡΔΙΖ ΘΑΗ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ’ φςηλ ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ
θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, βάζεη απνθάζεσλ ηνπ,
θαζνξηδφκελσλ δψξσλ, ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ, σο θαη εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ
επηδφκαηνο αδείαο.
Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ
πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επί πιένλ ή εθπίπηεη αληηζηνίρσο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ
αλαδφρνπ πηζηνπνηνχκελνπ ή αθαηξνπκέλνπ ηνπ πξάγκαηη πιεξσκέλνπ ή εμνηθνλνκεκέλνπ επί ηνπ έιαηηνλ πνζνχ.
(Άξζξν 138 ηνπ Λ 4412/2016)
Άξζξν 16ν
ΚΔΙΔΡΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ
Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη
δηαγσληδφκελνη έρνπλ ιάβεη ππ' φςηλ θαηά ηελ ζχληαμή ηεο θαη έρνπλ ειέγμεη ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ
έξγνπ δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ κεξψλ απηνχ, θπξίσο ηηο δηάθνξεο πεγέο πξνκήζεηαο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο
γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ηηο απαηηνχκελεο δηα παληφο κέζνπ κεηαθνξέο,
ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ,
λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο, εηδηθέο θαη γεληθέο
ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, ηα νπνία θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζζνχλ κεηά ηελ ζχκβαζε πξνο ελ ελ πάζε
πεξηπηψζεη ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.
Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ
πιαίζην, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε πεξηνρή
θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο Σνπηθέο Αξρέο, Γεκφζηεο
Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη
απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.
Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο
πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ.
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Άξζξν 17ν
ΦΙΑΜΖ ΙΗΘΥΛ, ΔΟΓΥΛ ΞΑΟΣΝΠΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΗ ΚΔΠΥΛ, ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΒΙΑΠΡΖΠΔΥΠ
α) Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε πάληα ηα εηο ρείξαο ηνπ πιηθά θαη κέζα, θαζψο θαη
ηαο ππ' απηνχ εθηεινπκέλαο εξγαζίαο. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη ππ' απηνχ, ελ ελαληία δε
πεξηπηψζεη ηα κέηξα θπιάμεσο, πξνζηαζίαο ή δηαηεξήζεσο ιακβάλνληαη ππφ ηνπ εξγνδφηνπ, ησλ αληηζηνίρσλ
δαπαλψλ θαηαινγηδνκέλσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.
β) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θπιάμεσο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγγχο ησλ
εθηεινπκέλσλ έξγσλ πάζεο θχζεσο θνηλσθειψλ έξγσλ, πξνο πξφιεςε δεκηψλ ζε απηά ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
απηψλ. Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη απφ απηφλ, αιιηψο ε επαλφξζσζε
γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε εηο βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ηνπ Άξζξνπ 18 ηνπ Λ4412/2016. Ο Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο
απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ε ππάξρνπζα
βιάζηεζε, ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη νη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα
ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην έξγν. Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη, κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ
έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ εξγνηαμίσλ, ε απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή
φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ
εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο απφ απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε
πιηθψλ, απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα πνπ
δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Οη απαηηήζεηο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη απνηππψλνληαη
ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο
ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ.
Άξζξν 18ν
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ, ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ
Οη αλάδνρνη έξγσλ εθηεινπκέλσλ εληφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Η.Θ.Α. ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ ζε απηφ
φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ, εθηεινπκέλσλ εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Η.Θ.Α.,
νη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ, ην νπνίνλ ηπγράλεη λα
είλαη αζθαιηζκέλν ζην Η.Θ.Α. θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε αζθάιηζή ηνπ.
Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ππνρξενχληαη λα ην αζθαιίζνπλ ζε κηα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην. Ζ δαπάλε γηα ηα ππφ ηνπ αλαδφρνπ πιεξσηέα αζθάιηζηξα ελ ζπλφισ, ήηνη
εξγνδνηηθήο εηζθνξάο θαη εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ βαξχλεη ηνχηνλ. Ο Θχξηνο ηνπ Έξγνπ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ
ηήξεζε ησλ αλσηέξσ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφςε ειέγρσλ. Ζ ππνρξέσζε αζθαιίζεσο ηζρχεη θαη γηα ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο
ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ηα αζθάιηζηξα ζπκβφιαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο Θνηλσληθέο Αζθαιίζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηα πξνζθνκίζεη, ε
Αξκφδηα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφδεη αλάινγε θξάηεζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκήο ηνπ πνπ
εθδίδνληαη κέρξη θαη ην ρξφλν πξνζθφκηζεο ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπλάςεη ηηο
παξαπάλσ αζθάιεηεο ή δελ θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα, ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ ζχλαςε ηεο
αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη θξαηάεη ηηο δαπάλεο
πνπ έγηλαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ,
Θνηλνηήησλ θαη γεληθά θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα.
Οη φξνη ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο
ζπληήξεζεο. ( Άξζξν 138 παξ. 7 & Άξζξν 18 παξ 2 ηνπ Λ 4412/2016)
Άξζξν 19ν
ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ – ΠΖΚΑΛΠΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ – ΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΛΝΚΥΛ ΡΥΛ
ΑΠΡΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε
νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο
ππεχζπλνο γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε
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απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπ), είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ
απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θιπ., φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 παξ. 2 θαη άξζξν 138
παξ.7 ηνπ Λ4412/2016 θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα θάζε δηαηαγή
θαη εληνιή ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθή κε πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα θιπ πνπ
απεπζχλεηαη ή θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Πηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη:
α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή µειέηε (αξρηηεθηνληθή θαη ζηαηηθή µειέηε ζηεγάζηξσλ, ζηαηηθή µειέηε
ηθξησµάησλ, ζηαηηθή µειέηε ηνίρσλ αληηζηήξημεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε µειέηε µηθξήο θιίµαθαο
πξνθύπηεη από ην θπζηθό αληηθείµελν ηνπ έξγνπ) θαη λα ιαµβάλεη όια ηα ζρεηηθά µέηξα λ. 4412/2016
(αξζ. 138 παξ. 7)
β. Λα ιαµβάλεη µέηξα πξνζηαζίαο ζύµθσλα µε ηελ ηζρύνπζα λνµνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη
γείαο (ΠΑ), όπσο απηό ξπζµίδεηαη µε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΞΔΣΩ∆Δ: ∆ΗΞΑ∆/νηθ177/2-3-01,
∆ΔΔΞΞ/85/14-5-01 θαη ∆ΗΞΑ∆/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξαµµα ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηηο
ελδερόµελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξµνγέο ησλ µειεηώλ θαηά ηε θάζε ηεο
µειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπώο ηελ νξζή εθαξµνγή ησλ µέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνµέλσλ,
λα ηνπο ελεµεξώλεη/εθπαηδεύεη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ µέηξσλ απηώλ θαηά ηελ
εξγαζία, λα δεηά ηε γλώµε ηνπο θαη λα δηεπθνιύλεη ηε ζπµµεηνρή ηνπο ζε δεηήµαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο: Ξ∆ 1073/81 (αξ. 111), Ξ∆ 305/96 (αξ. 10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42-49).
Φέξεη δε αθέξαηα ηελ επζύλε γηα θάζε δεκηά αηύρεκα πνπ πξνθαιείηαη, ζε νπνηνλδήπνηε από ηελ
παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεώζεσλ.
Δθηόο απηώλ ν αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύµβαζεο λα ζπληεξεί θαη λα
ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηθξησµάησλ έηζη ώζηε νη εξγαζίεο λα πξαγµαηνπνηνύληαη µε αζθάιεηα
θαζώο θαη λα αληηµεησπίδεη άµεζα όπνην πξόβιεµα πξνθύςεη.
Γαηψδε νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε, γεληθψο δε ηα νξχγκαηα εληφο θαηνηθεκέλσλ ρψξσλ, ηα νπνία
επηπξνζζέησο επηζεκαίλνληαη δηα θψησλ ηελ λχθηα. Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο, ελ ζρέζε πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή
πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή
θαη ζην έξγν.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ
απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε
αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο, ππνθείκελεο ή
παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θηι., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη
εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο.
Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ
εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Θξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Κεηαιιείσλ θηι.).
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν εκπιεθνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε
ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα
πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαηά ην ρξφλν
εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.
Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή
ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν
πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή
βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα
είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΚΟΔ – ΔΔΟ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο
θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία
αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι. πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ο
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ
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ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο
ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ,
ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θηι.), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, λα πξνβαίλεη
ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά,
νηθνδνκηθά θηι.), ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα
επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά
πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ ζα αλαβνζβήλνπλ (FLASH LIGHTS) θαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο
αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο, φπσο ηζρχεη.
Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ
αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο
παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα
αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπέο
πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ
πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο
σο άλσ πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε
ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Θαηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ πεξηιάβεη, θαηά αλεγκέλν
ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ17α/5/77/ΦΛ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΘ 553 Β ηεχρνο), θαη
επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο
θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο
ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
ΤΓΔ α) ΒΚ 5/30058/6.12.82 (ΦΔΘ 121Β/23.3.83) θαη β) ΒΚ 5/30428/17.6.80 (ΦΔΘ 589Β/30.6.80) θαη επηζχξνπλ ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 θαη 83 ηνπ Λ.3669/2008, φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο ( Άξζξν 377 πεξ. 31 ηνπ Λ4412/2016)
ε θαηάιιειν ζεκείν, θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηνπνζεηήζεη
πηλαθίδεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, φπσο απηέο
εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα εξγαζία ή κε
δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη έξγα. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θχιαθεο ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθά ζε φια ηα
εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ
Αλαδφρνπ.
Άξζξν 20ν
ΚΔΙΔΡΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ, ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ, Θ.Ι.Ξ. – ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΘΑΗ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ
ΡΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε θάζε
ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ
Τπεξεζία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα
νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ
κεηξήζεηο θαζψο θαη ε εθπφλεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. Ζ ζχληαμε ησλ κειεηψλ απηψλ ζα
γίλεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Δγθπθιίνπο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ. Αλάινγε ππνρξέσζε έρεη
ν Αλάδνρνο θαη γηα ηηο έγγξαθεο ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γη’
απηφλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 παξ. 2 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ εθπφλεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ ζα πξέπεη
λα αθνινπζεί ηελ δένπζα αιιεινπρία θαη ζεηξά κεηαμχ ηνπο θαη ε ππνβνιή ηνπο ζα γίλεηαη ζηελ Τπεξεζία ζε
ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα αληίγξαθα.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, λα αλαιάβεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη
έμνδα ηελ ηπρφλ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο απαηηείηαη γηα ην έξγν, φπσο αξρηηεθηνληθή θαη ζηαηηθή µειέηε
ζηεγάζηξνπ, ζηαηηθή µειέηε ηθξησµάησλ, ζηαηηθή µειέηε ηνίρσλ αληηζηήξημεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε µειέηε µηθξήο
θιίµαθαο πξνθχπηεη απφ ην θπζηθφ αληηθείµελν ηνπ έξγνπ, αιιά θαη λα βνεζήζεη ηελ Τπεξεζία γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ππάξρνπζαο αδείαο, παξέρνληαο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπαζηηθή
πιεπξά ηνπ έξγνπ.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ησλ έξγσλ, φια ηα φξγαλα ειέγρνπ, ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα
φινπο ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ειέγρνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο
ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη ραξάμεηο
ησλ έξγσλ θαη νη ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο. Ο ππφςε ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο
ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΤ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη δελ
ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία αθξίβεηα θαη θιίκαθα, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δαλεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα,
ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θηι. Δθφζνλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία, ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα
ζπλδένληαη κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ.
Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ.
Γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξσλ απφζεζεο,
εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ θηι., πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κφληκα έξγα, δελ ζα
θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν νπδεκία ακνηβή. Οη αλσηέξσ ηνπνγξαθήζεηο είλαη απαηηεηέο απφ ηνλ ΘηΔ γηα ιφγνπο
ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αιιά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο
πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλεγκέλν, ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο.
Άξζξν 21ν
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ
Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ραξάμεσλ, παζζαιψζεσλ, ρσξνζηαζκίζεσλ, ιήςεσο δηαηνκψλ, εγθαηαζηάζεσο
πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θαηακεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο, ζχληαμε
ζρεδίσλ γηα πιήξε θάθειν έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θηηξηαθψλ έξγσλ, ελεξγεηψλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ απφ
Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Γ/λζε Γαζψλ, Τπεξεζίεο Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Διαρηζηνπνίεζε παξελφριεζεο ησλ
δηθηχσλ ΟΘΧ, φπνπ ε παξελφριεζε είλαη αλαγθαία, απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ
θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη
κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θηι.).
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη ελαέξηεο ή
ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ΟΘΧ, ΓΔΘΟ ή ΛΠΓΓ, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ησλ.
Κε ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο εάλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), ππνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ
εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ
πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ.
ηελ πεξίπησζε επξεκάησλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ηνπ Άξζξνπ 138 παξ.12 ηνπ
Λ4412/2016. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο,
έξγσλ ηέρλεο ή άιισλ επξεκάησλ, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία θαη
λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε επξεκάησλ. Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο
απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο
ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ γηα ηελ παξαπάλσ αηηία ρνξεγείηαη αλάινγε παξάηαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ρσξίο λα
απνθιείεηαη θη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο. Όια ηα αξραηνινγηθά ή άιια επξήκαηα,
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη αμίαο, πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην
θαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή λνκνζεζία.
Άξζξν 22ν
ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα,
γξαθεία θηι.), 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.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ηπρφλ
αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία, δηφηη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ
ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία.
Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη αλ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ ΘηΔ, ζα πξέπεη επίζεο λα ηχρνπλ ηεο
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
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Αλ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
εγθξηζεί ε ρξήζε ηέηνησλ ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ,
ρψξσλ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θηι.) ζα γίλεη απφ ηνλ ΘηΔ ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο αληάιιαγκα, θαη ζα αλαγξαθνχλ ζηελ
ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο.
Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο
εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ,
θνξηνεθθνξηψζεσλ θηι., γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, ζα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) εξγνηαμηαθφ (νπο) ρψξν
(νπο), πνπ ζα πεξηιακβάλεη (νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο
επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία άιισλ
εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηηο ηπρφλ θαηά πεξίπησζε εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο ΔΤ
θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο (πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο, ινηπέο) ζα ζρεδηαζηνχλ, θαηαζθεπαζζνχλ θαη
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ππφςε εγθαηαζηάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Τπεξεζίαο.
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ γηα ηε απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ
ζε ηξίηνπο ή ζην έξγν.
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 ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο δεκφζηαο ηάμεο,
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο (Άξζξν 138 ηνπ Λ 4412/2016)
Άξζξν 23ν
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο έξγνπ,
θαζψο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο πεξί ην επίκαρν
ηκήκα ηνπ έξγνπ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πνπ
απαηηήζεθε, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα,
πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θηι., λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θηι., ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ
Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηά είραλ απνηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξέο/νχο ηφζν ηηο
θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ
απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα, θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θηι.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε
θηι. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) θαη πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα
ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θηι. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο,
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ
εξγνηαμίσλ.
Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δελ
πξνβεί ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο
εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή ηελ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε
έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ (Άξζξν 138
ηνπ Λ 4412/2016).
Άξζξν24ν
ΑΞΑΙΙΝΡΟΗΥΠΔΗΠ
Ο ΘηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ απαιινηξίσζε
δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Λ.Π.Γ.Γ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θηι., απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κνλίκσλ
έξγσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ππέρνληαο θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ
ππφςε απαιινηξηψζεσλ. Σνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη επηδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο.
Οπδεκία επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ πιελ
ρνξεγήζεσο παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο πεξαηψζεσο ηνπ
έξγνπ, έλεθα αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, κε νθεηιφκελεο εηο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.
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Δλ πεξηπηψζεη θαζ' ελ ε άλσ θαζπζηέξεζε ππεξβεί ην ηξίκελν ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ δηάιπζε
ηεο ζπκβάζεσο.
Άξζξν 25ν
ΚΖΡΟΥΝ ΔΟΓΝ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Κεηξψν έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ:
Τ.Α. ππ΄ αξ. ΓΛγ/νηθ 38108/ΦΛ466/5-4-2017 (ΦΔΘ Β΄ 1956/07-06-2017) Πεξηερφκελν ηνπ Κεηξψνπ έξγνπ.
Σν Κεηξψν έξγνπ ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη πεξηιακβάλεη:
Άξζξν 1:
1.

Πεξηγξαθηθή έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηψλ

2.

Πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ, κε ηηο ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο
εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπο.

3.

Σα ζρέδηα βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζζεθε ην έξγν

4.

Σα ζρέδηα "φπσο θαηαζθεπάζζεθε"

5.

Γηαγξάκκαηα Απαιινηξηψζεσλ, ελεκεξσκέλα κε φιεο ηηο ηπρφλ γελφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηψζεηο.

6.

Σεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο.

7.

Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο
θαη κειέηεο)

8.

Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ

9.

Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο
Άξζξν 2:
Φεθηαθή κνξθή παξαδνηέσλ
Άξζξν 3:
Πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ςεθηαθψλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ
Άξζξν 4:
Πεδίν εθαξκνγήο θαη έλαξμε ηζρχνο

Άξζξν 26ν
ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΔΗΛΖ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο
(ΑΤ) θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΠΓ
305/96, άξζξν 3. Σα αλσηέξσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα ζπληαρζνχλ έηζη, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά
ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην ΣΔΔ (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο Τπνπξγνχο ΠΔΥΧΓΔ θαη
Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ).
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα,
Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηελ
θαηάζηαζε ησλ ηθξησµάησλ έηζη ψζηε νη εξγαζίεο λα πξαγµαηνπνηνχληαη µε αζθάιεηα θαζψο θαη λα αληηµεησπίδεη
άµεζα φπνην πξφβιεµα πξνθχςεη.
Πξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ην “ρέδην Αζθαιείαο
θαη Τγείαο” (ΑΤ) θαη ηνλ Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ), καδί κε πίλαθα δηαλνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο
φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, αιιά θαη θάζε λενπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη
έλα κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ ζαλ Τπεχζπλν Αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα
ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.
Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη
αζθάιεηα.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην. Σν ΑΤ αλαπξνζαξµφδεηαη ζε
ζπλάξηεζε µε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε ΦΑΤ εµπεξηέρνληαη νη ελδερφµελεο ηξνπνπνηήζεηο. Ο Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπµπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη µε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ, ελεµεξσµέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγµαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. Κεηά ηελ
απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη
θπιάζζεηαη µε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ’ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά αλεγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ (Άξζξν 138 ηνπ Λ. 4412/2016)
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Άξζξν 27ν
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ - ΑΡΣΖΚΑΡΑ - ΕΖΚΗΔΠ - ΚΔΡΟΑ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα θαη θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο, ψζηε γεληθά λα
απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή νπνηαδήπνηε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηα νπνία
έρεη νπνηαδήπνηε αθέξαηε ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε.
Οπνηνζδήπνηε θχζεο αηπρήκαηα ή δεκίεο ζε αλζξψπνπο ή πεξηνπζίεο, πνπ νθείινληαη ζε απνδεδεηγκέλε
ακέιεηα ή θάζε βαζκνχ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ αηφκσλ πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ απηφλ, βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα παξέιεηπε λα ππνδείμεη
ζηνλ εξγνδφηε ηα θαηάιιεια κέηξα. Ζ Τπεξεζία νθείιεη λα ππνδείμεη ζηνπο αξκφδηνπο ηε ιήςε θαηάιιεισλ
κέηξσλ, ηα νπνία ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζ’ απηή
ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε.
Γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηζρχεη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Λ.4412/2016. Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα,
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο
ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ,
νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θιπ. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο,
ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή
επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ, θαηακεηξήζεσλ, δνθηκψλ,
πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ, νη δαπάλεο
απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο
δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν,
φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Θαη’ εμαίξεζε άιινη θφξνη ηνπ
Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην
νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα.
1. Αζθάιηζε έλαληη θηλδύλσλ από ΡΣΑΗΑ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΑ θαη ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ (ππξθαγηά, ζεηζκόο
θιπ.) (πξνζνρή : δελ απαηηείηαη γηα ην ππόςε έξγν).
Ζ αζθάιεηα απηή θαιχπηεη ην νπζηαζηηθφ απνπεξαησκέλν Έξγν θαη ε επζχλε ησλ αζθαιηζηηθψλ αξρίδεη απφ
ηελ πην πάλσ εκεξνκελία είηε ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, είηε ηεο έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο
Ιεηηνπξγίαο ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία πνπ ζεσξείηαη ζπληειεζζείζα ε Οξηζηηθή Παξαιαβή.
2. Αζθάιηζε ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ηνπ Αλαδόρνπ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ
Κε ηελ αζθάιεηα απηή ζα θαιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο
πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, Ζ αζθάιεηα απηή είλαη
ππνρξεσηηθή.
Α. Αληηθείκελν Αζθάιηζεο
Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ΑΣΗΘΖ ΔΤΘΤΛΖ ηνπ Αλαδφρνπ ΔΛΑΛΣΗ ΣΡΗΣΧΛ θαη νη αζθαιηζηέο
ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα : ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη
πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πισηψλ κέζσλ) ή θαη δψα, πνπ
πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο
δεκηψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο θαη εθ' φζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Β. Γηάξθεηα Αζθάιηζεο
Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ
ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία ηεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Κεηά ηελ
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο έλα φκνην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη φιε ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ Οξηζηηθή
Παξαιαβή, πνπ φκσο ζα είλαη κηθξφηεξνπ χςνπο.
Δάλ παξ' φια απηά κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο πξνθχςεη ζέκα επηζθεπήο, ζπληήξεζεο
ή άιιεο ξχζκηζεο ζρεηηθήο κε ην Έξγν, ε νπνία εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ
θαη απαηηεί ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ δηθά ηνπ ζπλεξγεία, ηφηε ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ εθ λένπ
αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ έλαληη Σξίησλ, πνπ ζα απνξξέεη απφ ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο,
ζπληήξεζεο θιπ., κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θιπ. φπσο θαη ζηελ αξρηθή ηνπ αζθάιηζε θαη κε δηάξθεηα ηφζε, φζε
ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θιπ.
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C. Όξηα Απνδεκίσζεο
Σα φξηα απνδεκίσζεο, γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην Αζηηθήο
Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα :
2.C.1. Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ
δεκησζέλησλ ηξίησλ : 30.000,00 €.
2.C.2. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαη' άηνκν θαη αηχρεκα :30.000,00€.
2.C.3. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
παζφλησλ : 150.000,00 €.
2.C.4. Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο: 300.000,00 € κεηνχκελν ζην
40% θαηά ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο.
Σα πνζά απηά ζα απμάλνληαη θαηά πεξίπησζε (απμεκέλσλ θηλδχλσλ, ρξνληθήο δηάξθεηαο, αζθαιηδφκελνπ
θεθαιαίνπ θιπ.) θαη ζα αλαζεσξνχληαη ζηηο εηήζηεο επεηείνπο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή
αλαζεψξεζεο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο.
D. Δηδηθνί Όξνη
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ, ε Τπεξεζία, ην ελ γέλεη Πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ χκβνπινί ηεο θαη
ην πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη ΣΡΗΣΑ ΠΡΟΧΠΑ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο
επζχλεο έλαληη αιιήισλ (CROSS LIABILITY).
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπ
Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ, θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή
παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ,
ζα θαηαβάιιεη δε θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε
κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ, πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε ζαλ αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο, ησλ πκβνχισλ ηεο, ησλ
ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο ζηελ πεξίπησζε, πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε
ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ.
Θαιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 Αζηηθνχ Θψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ (επζχλε
πξνζηήζαληνο).
Δ. Γηα ην αζθαιηζηήξην ηεο παξ. 6 ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζζεί (θαη ην ζρεηηθφ
ζπκθσλεηηθφ ζα ζπλππνβιεζεί) κε Δηδηθφ Γξαθείν Αζθάιηζεο θαη Διέγρνπ Θαηαζθεπψλ δηεζλνχο θχξνπο, γηα φιν
ην δηάζηεκα αζθάιηζεο.
F. Σν αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ
Έξγνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Σν αζθαιηζηήξην θαη ηα αζθαιηζηήξηα Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ,
πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ ηεο εθηέιεζεο απφ απηφλ
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή άιιεο ξχζκηζεο ζρεηηθήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο θιπ.
Γεληθνί Όξνη πνπ αθνξνύλ ηα αζθαιηζηήξηα ησλ παξαγν. 1 & 2
ηα αζθαιηζηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη :
Ο Ηδηνθηήηεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελνο.
G. Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα δελ δχλαηαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή, δηα
ζπζηεκέλεο επηζηνιήο, πξηλ απφ εμήληα (60) εκέξεο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ
Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ.
Ζ. ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηνλ
Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, πνπ ζα
θαηαβάιινληαη απ' επζείαο ζηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ Αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απηφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά ηνπ
Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ, ησλ ππαιιήισλ ηεο, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε
πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
J.Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ, ε Τπεξεζία, ην πξνζσπηθφ ηεο, θαζψο θαη φινη νη χκβνπινη,
ζπλεξγάηεο ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη σο ηξίηα πξφζσπα.
Θ. Κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922
ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (επζχλε πξνζηήζαληνο).
L. Θάζε αζθαιηζηήξην ζα είλαη ζε ηζρχ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί ή λα ιήμεη ε ηζρχο ηνπ,
ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ.
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Κ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δέθα πέληε (15)
κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ αξρίζεη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο. Γηαθνξεηηθά ν Ηδηνθηήηεο ηνπ Έξγνπ, ρσξίο εηδνπνίεζε,
κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο ηεο, ην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ
θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο.
3. Αζθάιηζε θαηά παληόο Θηλδύλνπ ηνπ Έξγνπ
Ζ αζθάιεηα απηή είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Λ 4281/14.
Α. Αληηθείκελν Αζθάιηζεο :
3.Α.1. Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ Έξγνπ (εμνπιηζκφο, πιηθά, ππεξεζίεο θιπ.)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ ή / θαη αλαπξνζαξκνγψλ
(ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο θαηά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία
ηνπ Έξγνπ θαη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο.
3.Α.2. Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηνζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο,
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (δει. αλψηεξα βία, ηπραία
πεξηζηαηηθά, θαζψο επίζεο ιαλζαζκέλε κειέηε ή/θαη θαηαζθεπή (MANUFACTURER'S RISK, ειαηησκαηηθά πιηθά,
ιαλζαζκέλε εξγαζία θιπ.) κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα
ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ΘΑΣΑ ΠΑΛΣΟ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (π.ρ. πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή εμέγεξζε, επαλάζηαζε,
θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θιπ.). Αληηζέησο Θα θαιχπηνληαη νη βιάβεο /
θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο, πξνζθξνχζεηο πινίσλ θαη άιια παξφκνηα αηπρήκαηα θιπ.
3.Α.3. Οη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα
παξέρεηαη έλαληη νπνηνζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο θιπ. (εμαηξνχκελσλ ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ
βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία ή / θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.
3.Α.4. Σα θάζε είδνπο πιηθά, πνπ ηπρφλ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, γηα λα ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν.
Β. Γηάξθεηα Αζθάιηζεο
Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία θαηά
ηελ νπνία ζα ζεσξείηαη ζπληειεζζείζα ε Οξηζηηθή Παξαιαβή. Σν ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ΘΑΣΑ ΠΑΛΣΟ ΘΗΛΓΤΛΟΤ
ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ
αζθαιίζηξσλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, καδί κε ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ή / θαη
πξνθαηαβνιήο.
4. Αζθάιηζε ησλ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ θιπ. ηνπ Αλαδόρνπ
Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιείηαη ζε
ηξίηνπο θαη ζα πξνέξρεηαη απφ ηα απηνθίλεηα θάζε
είδνπο, νρήκαηα θιπ. κεραλήκαηα πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεξα ή ρξήζε ζηνλ Αλάδνρν ή θαη ζε ηξίηνπο.
5. Αζθάιηζε ηνπ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ηνπ Αλαδόρνπ
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηηο πην πάλσ (κε ζηνηρεία
1,2 θαη 3) αζθαιίζεηο θαη λα παξαθξαηήζεη (εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ
αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ην ιαβείλ ηνπ είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ θαιήο
εθηειέζεσο.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ
θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο
ζήκαλζεο έξγσλ, θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε
δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα νξίδεη θαη' εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Ο αξηζκφο απηφο πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ κε βάζε ην
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ
ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ΓΗΠΑΓ/νΐθ.177/ 2.3.2001 (ΦΔΘ Β'266), ΓΔΔΠΠ/85/14.5,2001 (ΦΔΘ Β'686) θαηΓΗΠΑΓ/νηθ889/

18

27.11.2002 (ΦΔΘ ΒΊ6), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο
αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη
δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ.
Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, ε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
θαιεί ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ
εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηφηε ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ θαη
πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη έλαληη ηνπ
ιαβείλ ηνπ. ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη απνδνρέο κέρξη ηξηψλ (3) ην πνιχ
κελψλ πξηλ απφ ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ πιηθψλ ή άιισλ
πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζχκβαζε. Οη πεγέο απηέο πξηλ
απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, πνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε
ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν αλάδνρνο εκπνξεχεηαη ηα
εμνξπζζφκελα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αδξαλή πιηθά θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.. Κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν κέρξη εβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο (74.000) επξψ,
ην νπνίν εηζπξάηηεηαη ππέξ ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Οδνπνηίαο (Σ.Δ.Ο. Α.Δ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο
δεκνζίσλ εζφδσλ.
Άξζξν 28ν
ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΟΝ ΡΖΠ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΔΥΠ
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε πεξαησζέληνο κεξηθψο ή
νιηθψο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηφ απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο κε
απνπεξαησζείζεο ζπκθψλσο πξνο ηελ ζχκβαζε. Δάλ ε αλσηέξσ θαηνρή ή ρξήζε θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν ηεο
εξγαζίαο, ηφηε ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε αλάινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε πξν ηεο απνπεξαηψζεψο ηνπ ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο
δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν, ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη ζ’ απηφλ ηηο πξάγκαηη απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο δαπάλεο
απηέο.
Άξζξν29ν
ΔΘΡΔΙΔΠΖ - ΞΔΟΑΡΥΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη
εηδηθφηεξα φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην άξζξν 129 κέρξη ην άξζξν 195.
Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο / ζπληέιεζεο ησλ:
o

Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε (Άξζξν 169 ηνπ Λ 4412/2016)

o

Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (Άξζξν 168 ηνπ Λ 4412/2016)

o

Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε (Άξζξν 170 ηνπ Λ 4412/2016)

o

Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ
πνπ θαηαζθεπάζηεθε (Άξζξν 171 ηνπ Λ 4412/2016)

o

Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ (Άξζξν 169 ηνπ Λ 4412/2016) ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα
αλαθεξφκελα παξαπάλσ άξζξα 168,169,170,171,172 ηνπ Λ4412/2016

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νπνηεζδήπνηε
δαπάλεο ζπληήξεζεο, εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαισζίκσλ (ιακπηήξεο θσηηζκνχ, θίιηξα θηι.).
Άξζξν 30ν
ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ (παξ. 6, άξζξν 138, Λ4412/16)
Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Θαη’ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά
ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο
έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.
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Άξζξν 31ν
ΣΟΝΛΝΠ ΔΓΓΖΠΔΥΠ
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε
ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη ζε ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ εκεξνινγηαθνχο κήλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Λ.4412/2016.
Σπρφλ κεγαιχηεξνη ρξφλνη ζπληήξεζεο, πέξαλ ησλ δεθαπέληε κελψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα ηκήκαηα
απηνχ Θα πξνβιέπνληαη κε ηε ζχκβαζε.
Άξζξν 32ν
ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝΠ. ΑΜΝΚΔΗΥΠΔΗΠ
ΔΟΓΑΠΗΥΛ – ΛΔΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ. ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ, ΞΙΖΟΥΚΔΠ ( άξζξν 152 & άξζξν 156 ηνπ
Λ. 4412/2016 )
Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ, φπσο εηδηθφηεξα αλαιχεηαη ζην
άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/2016.
Σα εηδηθά ζέκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ - Λέεο εξγαζίεο.
Γίλνληαη φπσο εηδηθφηεξα αλαιχνληαη ζην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/2016. Αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε
δαπάλε πνπ ηπρφλ εμνηθνλνκείηαη (επί έιαζζνλ δαπάλε) θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ κείσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ, λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο εξγνιαβίαο, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/2016.
Άξζξν 33ν
ΞΟΝΡΔΙΗΘΝΠ - ΡΔΙΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ (άξζξν 152 ηνπ Λ4412/2016)
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζωξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «πξνηειηθό
ινγαξηαζκό», κε βάζε ηηο πνζόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό πξωηόθνιιν. Μεηά ηε
δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξωηνθόιινπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη
ππνβάιιεη «ηειηθό ινγαξηαζκό». Γηα ηνλ πξνηειηθό θαη ηειηθό ινγαξηαζκό εθαξκόδνληαη αλάινγα νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνύ ινγαξηαζκνύ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξωζελ
απαηηήζεηο από ηελ ζύκβαζε εθηέιεζεο, εθηόο από ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από
κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ.
Άξζξν 34ν
ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
Γηα ηελ δηνηθεηηθή επίιπζε ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ, ηελ δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ θαη ηελ δηαηηεηηθή
επίιπζε δηαθνξψλ ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 174, 175 θαη 176 ηνπ Λ 4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.

Γξεβελά,
Γεζθάηε, 18 - 09 - 2018
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ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ
Ν Γηεπζπληήο Ρ..

Ν Ππληάθηεο
Θξίθνο Ληθόιανο
Ξνιηηηθόο Κεραληθόο Ρ.Δ.

Θαξέηζνο Αλαζηάζηνο
Κεραλνιόγνο Κεραληθόο
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