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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ν - Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο
Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηνπο Δηδηθνχο πκβαηηθνχο θαη Σερληθνχο φξνπο, ζχκθσλα
κε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ρνξεγνχκελα απφ ηελ
Τπεξεζία ζρέδηα, ηεχρε θιπ., θαζψο επίζεο θαη ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο, ζα εθηειεζηεί ην έξγν
«Ππξνπξνζηαζία Γεκνηηθνύ Γάζνπο γηα ην 2017»
Οη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη γεληθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο είλαη 39.600,00 € κε Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ν - Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο
Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ,
πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ, επαλππνινγηδνκέλσλ κεηά ηελ έθπησζε, πνπ
πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο (αξ.1/6 Ν.2229 / 94).
ΑΡΘΡΟ 3ν - πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο
πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη, νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κεησκέλεο θαηά ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά εθπηψζεσλ θαη απμεκέλεο θαηά ην
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη γηα ην φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 4ν - Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
4.1 Ο Ν. 4412/2016.
4.2 Ο Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ).
4.3 Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86) θαη
4.4 Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’ 137/24-8-93)
4.5 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά
παξαπάλσ.
ΑΡΘΡΟ 5ν - εηξά ηζρύνο ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
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5.1 - Σα νξηδφκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ’ απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο
απηψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Σν πκθσλεηηθφ.
Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο.
Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
Σν Σηκνιφγην Μειέηεο.
Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπο, Σ..Τ., ΔΣΔΠ.
Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο Δξγαζηψλ, νη ζρεηηθέο κε φιεο ηηο επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο ηνπ έξγνπ.
Οη εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Μειέηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ, πνπ ζα
ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη νη Σερληθέο Μειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ
ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο
ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα , φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία θαζψο θαη ην
νξγαλφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ εξγνηαμίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 609/85,
φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην ΠΓ 368/94.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, κνινλφηη δελ ζα πξνζαξηεζνχλ ζηε χκβαζε
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα, νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, Καλνληζκνί, θψδηθεο θιπ
φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 334/94 θαη εηδηθφηεξα:
(1)
Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004.
(2)
Οη Δπξσθψδηθεο.
(3)
Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ή ηνπ η. ΤΓΔ).
(4)
Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
5.2 ε πεξίπησζε ηπρφλ αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 5, ε ηειηθή επηινγή ζα αλήθεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί αλαληίξξεηα ζε απηήλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε
γηα απνδεκίσζε, απφ απηήλ ηελ αηηία.
ΑΡΘΡΟ 6ν - Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν αλάδνρνο :
Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο ηνπ γεπέδνπ ηνπ
έξγνπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ.
Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή, ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη ηα ηεχρε κειέηεο
θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ηνπ.
Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο ζπλζήθεο
θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε
ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή
ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ γεληθά.
ΑΡΘΡΟ 7ν - Πνζνζηό ΔΟ θαη ΓΔ
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ δεθανθηψ επί ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ,
πνπ απνηηκάηαη ζε ηηκέο κνλάδαο.
ΑΡΘΡΟ 8ν - Πξνζεζκίεο
8.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη, θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν κέρξη ηηο 31/12/2017
(ζπλνιηθή πξνζεζκία) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 48 Ν.3669/2008).
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8.2 Μέζα ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδνληαη νη παξαθάησ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
(ζηάδηα) πνπ φιεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνπεξαησζνχλ νη ζε
θάζε ζηάδην αλαθεξφκελεο εξγαζίεο (Π.Γ. 609 απ. 36)
8.3 Γελ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 9ν - Πνηληθέο ξήηξεο
Γηα θάζε ππέξβαζε κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο ηπρφλ
ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ην Ν.3669/2008 άξζξν 49.
ΑΡΘΡΟ 10ν - Υξνλνδηάγξακκα / Πξόγξακκα θαηαζθεπήο
10.1. ε θάζε ζχκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζή ηνπ ζην ζχλνιν θαη θαηά
ηκήκαηα. Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ
νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
10.2. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη
ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηηο
δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Σν εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ή
αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή
ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα
ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.3669/2008.
10.3. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη
λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην
πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα
θαη ζρεηηθή έθζεζε. ε ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν
ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο.
10.4. O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο
ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
10.5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ ζηηο δεκνπξαζίεο ηνπο
θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα λνκαξρηαθά
κεηξψα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θνηλνπνηεί έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν πίλαθεο ησλ εξγαζηψλ
πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ. Ο πξψηνο πίλαθαο θνηλνπνηείηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 11ν - Μειέηεο
11.1 Γεληθά ην έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο εγθεθξηκέλεο
ηερληθέο κειέηεο.
11.2 Ζ ππεξεζία δχλαηαη λα αλαζέζεη ζηελ αλάδνρν επηρείξεζε ηελ ζχληαμε νηαζδήπνηε κειέηεο ηνπ έξγνπ θαηά
ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο παξνχζαο Δ..Τ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθπφλεζε θαη ππνβνιή
ζηελ ππεξεζία ησλ αλαηηζεκέλσλ κειεηψλ κέζα ζηηο ηηζέκελεο απφ απηήλ εχινγεο πξνζεζκίεο.
11.3 Όιεο νη αλαγθαίεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ή κέξνο απηψλ είλαη δπλαηφλ λα ζπληαρζνχλ κε επζχλε ηεο ππεξεζίαο,
ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνζιάβεη ηερληθφ ζχκβνπιν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο.
11.4 O αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ζε πιήξε έιεγρν ηεο ηερληθήο
κειέηεο ηνπ έξγνπ, κε ηπρφλ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, εξεπλψλ θ.ι.π., θαη λα ππνβάιιεη παξαηεξήζεηο
θαη πξνηάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ θαη ηπρφλ πιεκκειψο κειεηεζέλησλ επηκέξνπο
ζεκάησλ κε ζθνπφ λα πξνθχςεη, κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο, φπσο απηέο ζα
βειηησζνχλ, φπσο παξαπάλσ, ζπλνιηθφ έξγν ηερληθά άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ
πξννξηζκφ ηνπ θαη λα επηηπγράλεη ηελ πξνδηαγξαθφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Δπίζεο ζα ππνβάιιεη ζηελ Γ/λνπζα
6

Τπεξεζία ζρέδην Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.), ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
πξνηεηλφκελεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο απφ απηφλ κεηαβνιέο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
11.5 Ζ ππνβνιή ηνπ ππφςε ζρεδίνπ Α.Π.Δ. δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα εθηειεί ην έξγν
ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο κέρξηο φηνπ απνθαζηζζνχλ νη φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
11.6 Σν ζρέδην Α.Π.Δ. ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο απφ
ηνλ αλάδνρν ζπκπιεξψζεηο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ κε πιήξε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη αλάιπζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κε
ην ζρέδην Α.Π.Δ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ή ησλ ηπρφλ απαηηνπκέλσλ λέσλ
ηηκψλ.
11.7 Δθφζνλ πξνηαζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο ζπκπιεξψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζα θαιείηαη ν κειεηεηήο πνπ
ηηο ζπλέηαμε πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ επζχλεο ηνπ κειεηεηή
ζα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 45 ηνπ λ.3669/2008.
11.8 Σα ίδηα σο αλσηέξσ ζα εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, δηαπηζησζνχλ
κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο πνζφηεηεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
11.9 Δθφζνλ ηπρφλ θξηζνχλ αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ απηέο ζα εγθξίλνληαη κε απφθαζε
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
11.10 Γηα ηελ θαηαζθεπήλ φισλ ησλ εηδψλ ζηαζεξψλ ηθξησκάησλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε, εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Γ/λνπζα ππεξεζία, λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ζρεηηθήο κειέηεο,
πνπ ζα ππνγξάθεη ν επηβιέπσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεραληθφο απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, ή νπνηνζδήπνηε κεραληθφο,
κε εηδηθφηεηα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, θαηά ηελ θξίζε θαη απφιπηε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ππφςε κειέηε ζα
ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Γ/λνπζα ππεξεζία θαη αληίγξαθν ηεο ζα ηεξείηαη ζην εξγνηάμην.
ΑΡΘΡΟ 12ν - Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ, επζύλεο, πξνζσπηθό αλαδόρνπ
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ζχκθσλεο
πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
2. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ
έξγνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο.
3. Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα
ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο
βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν
ε αμία ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία.
4. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε δηαηαγή γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο δίλεηαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ
έξγσλ θαη θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο
εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο δηαηαγήο. Αλ ε δηαηαγή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά
ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε
ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.
5. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν 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 θ.ιπ., 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.
6. Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη’ 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. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο
ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.
7. 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
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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 θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα.
8. 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
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (ΦΔΚ 266 Β΄), ΓΔΔΠΠ/85/
14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β΄) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (ΦΔΚ 16 Β΄), 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.
9. 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.
10. 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
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. Με 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.
11. Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιηψλ έξγσλ,
αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμαγσγήο ή δηαθχιαμήο ηνπο, αλ ε
ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν
γίλεηαη κεηά απφ δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο θαη αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη
ηνπ αλαδφρνπ.
12. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία αλ ηπρφλ θαηά ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. Οη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο
εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή ηπρφλ δηαθνπή ηνπο απφ απηή ηελ
αηηία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα.
13. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα
πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη
ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή
δηαθνπψλ.
14. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα εξγνζηάζηα πνπ
ηπρφλ θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη απαξαίηεην ε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα ππνρξενχηαη, κεηά απφ
εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα,
θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο.
15. Οη εγγπήζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο.
16. Σα κέιε ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ εηο νιφθιεξν γηα θάζε
ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε ή απφ ην λφκν.
17. Όια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ
ππεξεζηψλ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ. Ο αλαπιεξσηήο
εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία ζε θάζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ εθπξνζψπνπ, θαζψο θαη ζε
πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ή αληθαλφηεηαο απηνχ. Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξέπεη λα είλαη θπζηθφ
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πξφζσπν απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ή απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ θνηλνπξαθηνχλ. Ο
εθπξφζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ άιινπο πιεξεμνχζηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ
πξάμεσλ θαηά ηελ εθπξνζψπεζε ηεο θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ δφζεθε ζε απηνχο ηέηνηα εμνπζία κε ηελ πξάμε
δηνξηζκνχ ηνπο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ ν δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ
αλαπιεξσηνχ θαη ε απνδνρή ηνπ απφ απηνχο δηαξθνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ πιήξε
εθθαζάξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Μαδί κε ηελ πξάμε δηνξηζκνχ θαηαηίζεληαη
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη απφ ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη
ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηα νπνία
πεξηιακβάλεηαη θαη ε είζπξαμε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη ν δηνξηζκφο αληηθιήηνπ.
18. Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη ησλ δχν γίλεηαη κφλν απφ θνηλνχ απφ φια ηα
κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
19. Μφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο απηήο θαη ησλ δειψζεσλ απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνπο δηνξηδφκελνπο παχεη ε εμνπζία εθπξνζψπεζεο απηψλ πνπ είραλ δηνξηζζεί πξηλ.
20. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ην πην θάησ πξνζσπηθφ:
( 1) έλαλ Σνπνγξάθν Μεραληθφ ή (1) έλαλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή (1) έλαλ Γαζνιφγν ΑΔΗ ή ΣΔ
Αλάκεζα ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε εθαξκνγή ηεο κειέηεο κε επζύλε ηνπ αλσηέξνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ.
21. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν.
22. Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε δπλαηφηεηα
λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα.
23. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ πιηθψλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ
δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην. Οη πεγέο απηέο πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία πνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ρξήζε απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ.
24. Όια ηα πιηθά έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη δφθηκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε
ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά θαη κεραλήκαηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
Τπνπξγείσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, πξέπεη
δε βάζεη ηεο εγθπθιίνπ Δ153/85 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εγρψξηα πξντφληα.
25. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζε φιεο ηηο ζέζεηο, πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, λα
πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο θξνληίδνληαο γηα ηελ
ζπληήξεζε ηνπο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ ππάξρεη αλάγθε, θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ πξνο
αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία επί ησλ νδψλ θαη ησλ πξνζπειάζεσλ
ηνπ εξγνηαμίνπ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ ππνρξεσηηθά απηφκαηα
ζπηλζεξίδνληα ζεκεία (flashing lights) θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. Γεληθφηεξα ζα ηεξεζνχλ νη
Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/νηθ502/1-7-03 (ΦΔΚ Β 946/9-7-2003) απφθαζεο «Έγθξηζε Σερληθήο
Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο
ειάρηζηα όξηα».
26. Ο αλάδνρνο έρεη πιήξε θαη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ ίδην, ην
πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο εμαηηίαο ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγνιαβίαο.
27. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκν
αδείαο, πιελ νηθνδνκηθήο, θαη είλαη ππεχζπλνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
πνπ ηζρχνπλ.
28. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ
κέηξσλ αζθαιείαο. -Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο
θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα
κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
29. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ΟΣΔ, ΓΔΗ, ΓΔΤΑΝ.
ΑΡΘΡΟ 13ν - Ρήηξα θαηαβνιήο (πξηκ) Πξνθαηαβνιέο
Ρήηξα θαηαβνιήο (πξηκ) δελ πξνβιέπνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή.
ΑΡΘΡΟ 14ν - ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ – ΑΦΑΝΔΙ ΔΡΓΑΙΔ
1. «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ
πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα
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θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα
δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ε
Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ.»
2. ην ηέινο θάζε κήλα ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Ζ επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε
έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ
πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη’ απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία
απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ 3.
Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία γηα έιεγρν ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο κεηά ην
ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ
απφ ηνλ αλάδνρν».
Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε
ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη
δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο επηκεηξήζεηο πνπ
έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. Ζ θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ν αλάδνρνο, εάλ δελ απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην
πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο.
Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε δηφξζσζή
ηνπο, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ αλάδνρν κέζα ζηελ πην πάλσ ηξίκελε πξνζεζκία
θαη ηνλ θαιεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη
απαξαίηεηα απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ζπγθεθξηκέλα θαη αξηζκεκέλα.
Ο αλάδνρνο, κέζα ζε έλα κήλα, ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιεη ηηο επηκεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία
πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ πην πάλσ επαλππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ, ε δηεπζχλνπζα
ππεξεζία δελ κπνξεί λα ηηο επηζηξέςεη εθ λένπ ζηνλ αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα
κήλα λα ηηο ειέγμεη, λα ηηο δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν.
Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ πην πάλσ
ηξίκελε πξνζεζκία, ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, εγθξηζνχλ θαη
θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ κεληαία πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κφλν
ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ.
Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κπνξεί λα
ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη επηζηξεπηέν χζηεξα απφ ζχληαμε αξλεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 53. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο
επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ.»
3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ
έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ
παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα
ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ,
ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.»
4. Δηδηθψο ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εδαθψλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, γίλεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο
ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο απηήο αλαθνηλψλεηαη ζηελ
πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Ζ
πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα επαλέιεγρν θαη ραξαθηεξηζκφ εδαθψλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε, ιφγσ
δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ ραξαθηεξηζκφο εδαθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ
πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.
5. Γχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ππνβάιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή επηκέηξεζε»,
δειαδή ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ
πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ 3. Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη
φπσο δηνξζψζεθαλ, έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη’ απηψλ ελζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αηηήζεηο ζεξαπείαο. Ζ
θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δελ απνηειεί παξαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο αηηήζεηο ή
ελζηάζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί λφκηκα, νχηε παξέρεη ην δηθαίσκα ζε απηφλ λα ππνβάιεη λέεο. «Γηα ηηο επί κέξνπο
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επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ
φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο» . Ζ ηειηθή επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ αλάδνρν κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ ηνλ αλάδνρν». Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία έρεη ππνρξέσζε λα
πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη λα θνηλνπνηήζεη
ζηνλ αλάδνρν ηελ ειεγκέλε θαη ηπρφλ δηνξζσκέλε επηκέηξεζε. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 έρεη
εθαξκνγή γηα ηελ ηειηθή επηκέηξεζε.
6. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ,
γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ρηιηνζηψλ (2%ν) επί ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε. Ζ πνηληθή ξήηξα
επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο. Αλεμάξηεηα
απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε
ζπληάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη’ απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο θαη ζπλεξγεία
θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε πνπ ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν.
7. Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε
δηθαίσκά ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε παξαγξαθεί,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75Α ή αλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δελ έρεη απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε αηηία.
Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα νςηγελείο
αηηίεο.
8. ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ πιεξσκή κε θαη’ απνθνπή ηίκεκα, ηειηθή επηκέηξεζε είλαη ε
επηβεβαίσζε θαηαζθεπήο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ εθαξκφδνληαη επί κέξνπο πνζνζηά εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηά
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
Άξζξν 15ν - Αλαζεώξεζε ηηκώλ
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ
λ.3669/2008.
Άξζξν 16ν-Λνγαξηαζκνί, πηζηνπνηήζεηο
1. Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ.
Αλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηα πξνβιεπφκελα
ζην ρξνλνδηάγξακκα. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη
πξφζζεηε θαηαβνιή (πξηκ) ζηνλ αλάδνρν γηα ηε γξεγνξφηεξε πεξάησζε ηνπ έξγνπ.
2. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, γίλεηαη
κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο.
3. Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, ν
αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία νθείινληαη ζ’ απηφλ. Οη
ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ
εξγαζηψλ. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Καη’
εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε
ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα
πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί
επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη
λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ.
4. Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, εκηηειείο εξγαζίεο κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ ζην ινγαξηαζκφ κε
έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, αλ ε θχζε ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ, ηπρφλ δηαθνπή ηνπ έξγνπ, δε ζα θαηέζηξεθε ηελ εκηηειή
εξγαζία. Οη εξγαζίεο απηέο θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηφ κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη πεξηιακβάλνληαη κε
πξνζσξηλή ηηκή κεησκέλε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο
πξνβιεπφκελεο ηηκήο.
5. ην ινγαξηαζκφ κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ, επίζεο, ηα πιηθά πνπ εηζθνκίζζεθαλ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ζηα
εξγνηάμηα ή ζε απνζήθεο πνπ δειψζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ απηψλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνζερψλ εξγαζηψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο,
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εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηά ζην ζπλνπηηθφ
πίλαθα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ινγαξηαζκφ, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη επίζεο θαη νη ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ
πιηθψλ. Γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιηθά ν αλάδνρνο έρεη αθέξαηε ηελ επζχλε, κέρξη ηελ
ελζσκάησζή ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σα πιηθά πεξηιακβάλνληαη ζε ρσξηζηφ ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ,
κε ηηκέο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξεο ησλ ηηκψλ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ (ΔΓΣΓΔ) ηνπ ρξφλνπ ηεο δεκνπξαζίαο θαη πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε πξνο ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή
ηηκή, ψζηε ην ππφινηπν κέξνο ηεο ηηκήο λα αξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία ζα ελζσκαησζνχλ
ηα πιηθά. Πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ δελ ππνινγίδνληαη ζηα πιηθά.
6. ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ
εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο εξγνιαβίαο θαη θάζε άιιε εγθεθξηκέλε
δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν. ην ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλεηαη αθφκε θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ
θαη νθέινπο ηνπ εξγνιάβνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3669/2008, αλ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
ζπκβαηηθέο ηηκέο, θαη ην ζχλνιν κεηψλεηαη θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο δεκνπξαζίαο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηδίσο πνηληθέο ξήηξεο,
πεξηθνπέο ηηκψλ ησλ άξζξσλ 60 θαη 73 ηνπ Ν.3669/2008, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο, αλ γη’ απηή δελ
έρνπλ θαηαηεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία, απφζβεζε πξνθαηαβνιψλ, παξαθξάηεζε αμίαο
ηπρφλ ρνξεγνχκελσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά θάζε
απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί κε άιινλ ηξφπν.
7. Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή ζπλνδεχνληαη κφλν απφ
αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, ηα παξαζηαηηθά
ζηνηρεία ησλ ηπρφλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ην ζπλνπηηθφ πίλαθα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο θαη απφ ηηο
απνθάζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ απνδεκηψζεηο ή επηβάιινπλ πνηληθέο ξήηξεο ή πεξηθνπέο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ
εξγνδφηε. «Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο
ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε
εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ».
8. Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη θαη ηνπο δηνξζψλεη κέζα ζε έλα
κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δπζρεξήο ε
δηφξζσζή ηνπ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κε εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή αζάθεηεο
πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή
ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ
αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. Ο έιεγρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην
νπνίν ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ην έξγν. Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, βεβαηψλνληαο έηζη φηη νη
πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ο ινγαξηαζκφο, κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο εγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ
(«πιεξσηέν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Λνγαξηαζκφο πνπ πιεξψζεθε ρσξίο έιεγρν, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πην
πάλσ κεληαίαο πξνζεζκίαο (πιαζκαηηθή έγθξηζε), ειέγρεηαη, δηνξζψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ
κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ή επαλππνβνιή ηνπ θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ζε
επφκελν ινγαξηαζκφ. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ηνλ ινγαξηαζκφ θαη ρσξίο ηελ ππνγξαθή ηνπ
επηβιέπνληνο.
Όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί απφ ηε δηεπζχλνπζα
ππεξεζία θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηεη αλαιφγσο ζε βάξνο ηνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή. Αλ αζθεζεί έλζηαζε
θαηά ηνπ αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε
απφθαζεο επ’ απηήο.
9. Αλ ε πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πέξα ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ, νθείιεηαη, αλ ππνβιεζεί έγγξαθε φριεζε θαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, ηφθνο ππεξεκεξίαο
πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 38 Α΄) θαη ν αλάδνρνο κπνξεί λα δηαθφςεη ηηο
εξγαζίεο, αθνχ θνηλνπνηήζεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία εηδηθή έγγξαθε δήισζε.
10. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη πάληνηε ε έθδνζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, ρσξίο λα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή άιιε ζρεηηθή γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε.
11. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε θαηάζρεζή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ θαη γηα έλα κήλα κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ. Καη΄ εμαίξεζε
επηηξέπνληαη: α) ε αξρηθή ή ε εθ ησλ πζηέξσλ εθρψξεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηνπ πιεξσηένπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ππνβάιινληαη θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε
ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θάιπςε νθεηιήο
ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ πξνο εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή απφ παξνρή εξγαζίαο πνπ
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παξαζρέζεθε απφ εξγάηεο ή ππαιιήινπο απηνχ, ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ή
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη β) ε θαηάζρεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο
πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ ή απφ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, φπσο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο
πνπ απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν απφ ηνλ αλάδνρν. Δπηηξέπεηαη επίζεο ν ζπκςεθηζκφο
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε άιισλ
έξγσλ θαη κέρξη πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απφ θάζε πηζηνπνίεζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη
επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ απαίηεζεο απφ εγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε ή κέξνπο ηεο πξνο
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμφθιεζε νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ πξνο απηφλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ε
δηαδηθαζία απηήο»
12. Όιεο νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο
πηζηνπνηήζεηο απνηεινχλ πάληνηε θαηαβνιέο έλαληη ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο πνπ εθθαζαξίδεηαη κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή.
13. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «πξνηειηθφ ινγαξηαζκφ», κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «ηειηθφ ινγαξηαζκφ». Γηα ηνλ
πξνηειηθφ θαη ηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. «Με ηελ έγθξηζε ηνπ
ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο απφ ηελ ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο
απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο
δηαθνξψλ».
Άξζξν 17ν - Ηκεξνιόγην έξγνπ
1. Γηα θάζε εξγνιαβία, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ζε βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα αξηζκεκέλα
θχιια. Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ζηνηρεία γηα
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, ηα
ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ηηο εξγαζηεξηαθέο
εμεηάζεηο, ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν.
2. Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ. Σν έλα
απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Οη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην απνηεινχλ
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δχλακε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη
γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ.
3. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ
ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. ηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ κπνξεί ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα νξίζεη ηελ ηήξεζε ηνπ
εκεξνινγίνπ θαηά άιιν ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν, ηελ ηήξεζή ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη ηε
κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ.
Άξζξν 18ν - Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ – Νέεο εξγαζίεο
1. Σν έξγν εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Ο θνξέαο θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα, αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ
αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο
δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα
πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ
αξρηθή ζχκβαζε, είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο
εξγαζίεο. Ζ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη,
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απαηηείηαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηεο
αξρηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο λέεο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο
εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7.
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2. Κάζε ζχκβαζε επφκελε ηεο αξρηθήο ζπλνδεχεηαη απφ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) πνπ πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο ελδείμεηο ησλ εξγαζηψλ, ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ, ηα κεγέζε ησλ πνζνηήησλ, ηηο
δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αξρηθά αλαηεζέληνο έξγνπ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνο θαηάξηηζε λέαο ζχκβαζεο.
Πεξηιακβάλεη αθφκε θαη ηηο δαπάλεο ησλ απξφβιεπησλ, θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε δαπάλε γηα αλαζεψξεζε θαη
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.).
3. Με ηα πνζά ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ (απξφβιεπηα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε
θαιχπηνληαη ηδίσο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο
ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο
ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ
κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε
θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε
δηάζεζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Π.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο
εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ. Σα πνζά ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ελλέα ηνηο εθαηφ (9%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ
ησλ θνλδπιίσλ αλαζεψξεζεο θαη Φ.Π.Α., γηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ νξίνπ
εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Γ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΔΚ 941 Β΄)
θαη δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ ηνπ σο άλσ νξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ
απφθαζε Γ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΔΚ 409 Β΄) θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ
επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη
ζηαζεξή ε πνζνζηηαία αλαινγία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.3669/2008.
4. Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ κίαο ζχκβαζεο εθηέιεζεο δεκφζηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ θαη ε
δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη («επί έιαζζνλ δαπάλε») λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο
ίδηαο εξγνιαβίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο:
α) Αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα απηή ζηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε.
β) i) Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» (ππφ ηελ έλλνηα ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/17 θαη 2004/18) ηεο
πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε λα θαηαξγείηαη
νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ii) δελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη
iii) δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.
γ) Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ,
πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο
δαπάλεο. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία νκάδα
εξγαζηψλ ζε άιιε.
Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε
δαπάλε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ
δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε Οκάδεο Δξγαζηψλ, νη
νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ
παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε
φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη Οκάδεο Δξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ.
Ζ παξάγξαθνο απηή θαηαιακβάλεη ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ φισλ ελ γέλεη ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαηά ηελ έλλνηα
ησλ θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/17 θαη 2004/18, εθφζνλ ηα έξγα απηά: α) θαηαζθεπάδνληαη κε κειέηεο πνπ
εθπνλνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3316/2005 ή β) πξνθεξχζζνληαη κεηά ηελ 1.3.2006 ή γ) αθνξνχλ ζε έξγα
πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013,
αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο πξνθήξπμεο.
5. Όια ηα φξηα ή πνζνζηά ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο καδί κε ηα
απξφβιεπηα θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά αλαζεψξεζε ηηκψλ, κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζή ηνπο ή
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.
6. Αλ ζηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ηηκέο
κνλάδαο, ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνπ θαλνλίδεη ηηο ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο
απηέο. Ο θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαηά ζεηξά ησλ θαησηέξσ
πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ σο εμήο:
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α) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή αλάινγεο εξγαζίεο, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη αλάινγα πξνο απηέο,
β) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο ηηκέο αιιά πεξηιακβάλνληαη ζε
εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), νη ηηκέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα
απηά θαη
γ) γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο νη ηηκέο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα
πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο.
Ζ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη απνηειείηαη
απφ ηξεηο (3) ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα. ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πεξηιακβάλεηαη
θαη ν επηβιέπσλ ην έξγν ηερληθφο ππάιιεινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ε επηηξνπή
ζπγθξνηείηαη απφ δχν (2) ηερληθνχο ππαιιήινπο, κε απνθιεηνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επηηξνπή ηνπ
επηβιέπνληα θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ζ πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε
λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη λα ζπγθξνηήζεη άιιε επηηξνπή απφ
ηερληθνχο ππαιιήινπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο λέαο
εξγαζίαο. ηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ηηκήο ηεο ίδηαο εξγαζίαο ή ηκήκαηνο απηήο ηνπ
ίδηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή απφ δνθηκαζηηθέο εξγαζίεο
εμαθξίβσζεο ηνπ θφζηνπο άιισλ εξγνιαβηψλ, δελ απνηεινχλ ηεθκήξην γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ. Ζ πεξίπησζε γ΄
εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην κέξνο ηεο λέαο ηηκήο πνπ δελ κπνξεί λα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄.
ηελ «αλάιπζε ηεο ηηκήο» δηαρσξίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ απφ ηα
ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄.
Γηα εξγαζίεο πνπ είλαη παξεκθεξείο πξνο ζπκβαηηθέο ή ήδε θαζνξηζκέλεο λέεο, νη ηηκέο θαηά ηα παξαπάλσ
ζπληάζζνληαη κφλν γηα ηα επηπιένλ ή επί έιαηηνλ ζηνηρεία θφζηνπο.
Ο θαλνληζκφο λέσλ ηηκψλ γίλεηαη κε ηηο βαζηθέο ηηκέο ηδίσο ησλ εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ
κεραλεκάησλ ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ ηπρφλ άιινπ ηζρχνληνο γηα ηελ εξγνιαβία ρξφλνπ
εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο. Οη πξνθχπηνπζεο απφ πξφζθαηα ζηνηρεία θφζηνπο ηηκέο αλάγνληαη ζην ρξφλν
εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο κε αληίζηξνθε εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ ηεο αλαζεψξεζεο.
Οη ηηκέο πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, ξεηή
ή ηεθκαξηή. Ζ ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε α΄, αλ ε έθπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη
ζηελ φκνηα ή αλάινγε εξγαζία, θαζψο θαη ζην κέξνο ηεο ηηκήο ηεο πεξίπησζεο γ΄ πνπ θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄.
Οη ηηκέο ηδίσο ησλ πιηθψλ ησλ κεραληθψλ εμνπιηζκψλ, ησλ ζπζθεπψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο
ηηκέο, ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ απνδεδεηγκέλα ηα είδε απηά ππάξρνπλ επξέσο
δηαδεδνκέλα ζην εκπφξην.
ηα ζπζηήκαηα πξνζθνξάο ησλ άξζξσλ 8,10 θαη 11 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε ηεθκαξηή
έθπησζε θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιακβάλεηαη ππφςε, κεηαμχ ησλ άιισλ, ε θχζε ηνπ έξγνπ, νη ηδηαηηεξφηεηεο
θαη δπζθνιίεο ησλ εξγαζηψλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζηδηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
7. Ζ ηηκή κνλάδαο λέαο εξγαζίαο πνπ θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ή ην κέξνο ηεο
ηηκήο ηεο πεξίπησζεο γ΄, πνπ θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 6, αλάγεηαη ζην επίπεδν
ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο, πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή πνπ αθνξά ζηε ζπκβαηηθή νκάδα
νκνεηδψλ εξγαζηψλ ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ππφςε λέα εξγαζία. Ο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο «ζ» πξνθχπηεη απφ ηνλ
ηχπν:
ζ = Α: Β φπνπ:
Α: Ζ δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ, πνπ εληάζζεηαη ε λέα εξγαζία, κε ηηκέο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή ηπρφλ άιινπ ηζρχνληνο γηα ηελ εξγνιαβία
ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο θαη
Β: Ζ δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε λέα εξγαζία, κε ηηκέο ησλ
ηζρπνπζψλ εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή ηπρφλ άιινπ ηζρχνληνο γηα ηελ
εξγνιαβία ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο.
Ζ ηηκή κνλάδαο λέαο εξγαζίαο πνπ απφ ηε θχζε ηεο δελ εληάζζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο ζπκβαηηθέο νκάδεο
νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζπληειεζηή πνπ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην παξαπάλσ ηχπν
ζ = Α/Β φπνπ νη δαπάλεο Α θαη Β αθνξνχλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο πνπ ζεσξνχληαη φηη
απνηεινχλ κηα νκάδα εξγαζηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα
αλσηέξσ πειίθα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη εξγαζίεο εθείλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο, νη νπνίεο είηε
ππάξρνπλ απηνχζηεο ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ ή εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα δεκνπξάηεζεο έξγσλ είηε ππάξρνπλ σο απηνχζηα ηκήκαηα εξγαζηψλ ησλ αλαιχζεσλ ή ηηκνινγίσλ απηψλ. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη «θαη’ απνθνπήλ ηηκέο» ή ηηκέο αλαθεξφκελεο ζην
δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά θαη
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αλάιπζε ηεο ηηκήο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ή βαζηθψλ επί κέξνπο ζπληζησζψλ εξγαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ
«θαη’ απνθνπήλ ηηκή» θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ.
Ο αλσηέξσ ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηηκψλ ησλ λέσλ εξγαζηψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ
πξνζθνξάο ησλ άξζξσλ 8, 10 θαη 11 ηνπ παξφληνο. Με ηε δηαθήξπμε νξίδεηαη γη’ απηά ηα ζπζηήκαηα πξνζθνξάο
ζηαζεξφο ζπληειεζηήο, πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ηηκνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ππεξεζίαο απφ ηνπο θνξείο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί
λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,90.
Οη λέεο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλνληαη κε ην
πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ηζρχεη γηα ηε ζχκβαζε, αλ απηφ γηα ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 6 δελ πεξηέρεηαη ζηελ παξφκνηα ή αλάινγε ηηκή.
8. Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Πξσηφθνιια Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ
πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν
αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή, ηνπ θνηλνπνηείηαη ν αλαθεθαιαησηηθφο
πίλαθαο θαη ηα πξσηφθνιια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. Ο
Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ εγθξίλνληαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή,
ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ ηπρφλ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε
δηαηππψλεηαη θαη ε γλψκε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Μεηά ηελ έγθξηζε
ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο
ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο ηπρφλ δηαθνξάο.
Άξζξν 19ν – Δξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ
1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ή ραιηθφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη πνηφηεηαο, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ
ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (ΦΔΚ 1329/Β/6-11-2000) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε ΔΓ2α/01/22/8.3/95-1985 (ΦΔΚ 266Β) «έγθξηζε θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.
Γ14/19164/28-3-97 ΦΔΚ 315 Β΄ απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηνλ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΤΒΩΝ
ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (ΦΔΚ 381/Β/24-3-2000) θαη φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Πξφηππε Σερληθή
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ έξγσλ Οδνπνηίαο (απφθαζε Γ17α/01/93/ΦΝ.4371/1-10-2004 απφθαζε Τπ. ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
ΦΔΚ 1556 Β/18-10-2004΄)
2. Όζνλ αθνξά ηα πιηθά παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ΔΓ 2α/01/22/8.3/9-5-85, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
3. Γηα θάζε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο, εθφζνλ παξάγεηαη απφ ηνλ ίδην, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
ζηελ εθπφλεζε κε κέξηκλα δηθή ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ, κειέηεο ζχλζεζεο βάζεη αληηπξνζσπεπηηθψλ πνζνηήησλ
πιηθψλ απφ ηα πξνζθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην. Ζ κειέηε ζχλζεζεο νθείιεη λα επαλαιακβάλεηαη, φπνηε
κεηαβάιιεηαη ε πεγή πξνκήζεηαο ή ην είδνο ή ε πνηφηεηα ησλ ζπληζηψλησλ πιηθψλ ή νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ
κειέηε απηή ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο.
4. Ζ αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλαδεπηήξα,
θαηάιιεινπ ηχπνπ, απφδνζεο πνιιαπιάζηνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο θιάζκαηνο ζάθνπ.
5. Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ή ραιηθφδεκα ρξεζηκνπνηείηαη έηνηκν ζθπξφδεκα, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ην Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ 346 γηα ην έηνηκν ζθπξφδεκα
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ΔΓ 2α/01/22/8.3/9-5-85, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία ηελ επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζα παξάγεη ην ζθπξφδεκα,
θαζψο θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζχλζεζεο , ηηηινδφηεζεο θ.ι.π. ηεο επηρείξεζεο παξαγσγήο πξνο έγθξηζε θαη
λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε κεηάβαζε ζην εξγνηάμην ησλ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη
έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο.
6. Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη
δηα ρξήζεσο δνλεηψλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ηνπ φηη ε δαπάλε γηα ηελ ρξήζε ησλ
δνλεηψλ πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ.
7. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηελ
δηάζηξσζε απηνχ. Ζ ιήςε ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.
8. Γηα έξγα ζπλνιηθνχ φγθνπ κέρξη 10 m3 δελ απαηηείηαη ιήςε δνθηκίσλ, εθηφο εάλ θξίλεη δηαθνξεηηθά ε
επηβιέπνπζα ππεξεζία.
9. Γηα έξγα ζπλνιηθνχ φγθνπ απφ 10 m3 θαη άλσ ην ζθπξφδεκα ή ραιηθφδεκα, πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα κέξα ζα
απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κία δεηγκαηνιεςία έμε δνθηκίσλ, εθηφο εάλ ν ζπλνιηθφο φγθνο
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ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί ππεξβαίλεη ηα 150 m3, νπφηε ε δεηγκαηνιεςία ζα πεξηιακβάλεη
12 δνθίκηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο φπσο ηζρχεη.
10. Ζ ζπκπχθλσζε ησλ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζην έξγν. Δηδηθφηεξα, θαηά
ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο, ε ζπκπχθλσζε ησλ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο κε
πελήληα ρηχπνπο, κε ξάβδν Φ16 κήθνπο 61 εθ., αλά ζηξψζε.
11. Ζ ζξαχζε ησλ παξαπάλσ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη ζην αξκφδην Πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην
12. Γεηγκαηνιεςία κε ηελ ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) απφ ηελ έηνηκε θαηαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή
ραιηθνδέκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ηα δνθίκηα πνπ παίξλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα δηάζηξσζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο, ππνιείπνληαη ηεο ζπκβαηηθήο αληνρήο. Ο αξηζκφο ησλ ππξήλσλ ζα νξίδεηαη θαηά
ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ππεξεζίαο (επίβιεςε, επηηξνπή παξαιαβήο θ.ι.π.). Ζ δεηγκαηνιεςία ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ γίλεηαη απφ αξκφδην εξγαζηήξην ηνπ ΤΓΔ γηα ηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
13. Οη δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ ειεγρφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ή ραιηθνδέκαηνο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ
έξγνπ, εθφζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην 50 % ηεο νιηθήο δαπάλεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο ζθπξνδέκαηνο
ή ραιηθνδέκαηνο θαη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην εξγαζηήξην ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Ν.Α.
Ζκαζίαο . Πξφζζεηεο ηέηνηεο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζησζεί επζχλε
ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 20ν Άιιεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ
Άξζξν 21ν Υσκαηνπξγηθά
21.1 - Οδνπνηίαο
Ζ θαηαζθεπή θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ππνδνκήο ηεο νδνχ θιπ., κε ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ
νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ αθελφο κελ απφ θαηάιιεια πξντφληα νξπγκάησλ, αθεηέξνπ
δε απφ δάλεηα ακκνράιηθα πεξηνρήο (Αιηάθκνλα) θαη κε εθαξκνγή θιίζεο πξαλψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ηππηθή
δηαηνκή ηεο νδνχ θαη ηελ ΠΣΠ ΥΗ. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί πάλησο ην δηθαίσκα ,θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, λα
επηθέξεη παξαιιαγέο (πςνκεηξηθέο θαη νξηδνληηνγξαθηθέο) ζηελ νξηζηηθή κειέηε, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν θαηά
ηελ απφιπηε απηήο θξίζε, ρσξίο νη αλάδνρνη λα δηθαηνχληαη γη’ απηή ηελ αηηία πξφζζεηε απνδεκίσζε . Γηα λα γίλεη
απνδεθηή ε βάζε πξέπεη ν επηηπγραλφκελνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο ζθάθεο ηεο νδνχ λα είλαη 95% ηεο
κεγίζηεο εξγαζηεξηαθά ιακβαλνκέλεο θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν PROCTOR γη’ απηφ ην πιηθφ, ζχκθσλα
κε ηελ ΠΣΠ ΥΗ.
21.2 Λνηπέο εξγαζίεο
Αλάινγεο εξγαζίεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ, νδνζηξσζίαο,
αζθαιηηθψλ, ζεκάλζεσο θιπ εξγαζηψλ, ζα εθηειεζζνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα ζρεηηθά ζρέδηα, ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε ηηο επαξρηαθέο, θνηλνηηθέο αγξνηηθέο θιπ νδνχο. Ζ
Τπεξεζία εηδηθά ζα δηαηάμεη ηελ πηζαλή δηακφξθσζε ηζφπεδσλ δηαβάζεσλ, δηαπιαηχλζεσλ θ.ι.π. Οη εξγαζίεο
απηέο ζα πιεξσζνχλ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ησλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ή κε λέεο γηα ηπρφλ λέα είδε
εξγαζηψλ.
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνινγίζζεθαλ θαηά πξνζέγγηζε,
απφ ηηο πθηζηάκελεο κειέηεο θαη επεηδή είλαη ελδερφκελν απφ ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή ησλ νξηζηηθψλ λα
πξνθχςνπλ απμνκεηψζεηο ησλ πνζνηήησλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο πνζφηεηαο απηέο, φπσο
ηειηθά ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη απηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ιφγσ παξαιιαγψλ (πςνκεηξηθψλ, νξηδνληηνγξαθηθψλ θιπ), πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηελ απφιπηε
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζην βαζκφ πνπ απηέο απαηηεζνχλ, εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν. Όιεο νη παξαπάλσ
κεηαβνιέο ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.3669/2008
Άξζξν 22ν – Πεγέο πξνέιεπζεο πιηθώλ δαλείσλ ( ρσκαηνπξγηθώλ έξγσλ ), ηερληθώλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο
θαη αζθαιηηθώλ .
Οη ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηηο πεγέο ησλ πιηθψλ θαη ηα ζρεηηθά άξζξα ησλ νηθείσλ
πξφηππσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο έξγνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:
Α. Θέζεηο απφζεζεο θαηαιιήισλ πιηθψλ θαηά ηελ παξαγσγή απηψλ
Γηα κελ ηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηακνχο, ρεηκάξξνπο θιπ, νη απνζέζεηο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη κέζα ζ’
απηνχο ζε θαζνξηδφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζέζεηο απφ ηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε
ηεο. Απηά δηαζηξψλνληαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γη’ απηέο ηηο εξγαζίεο ζηελ ΠΣΠ ΥΗ (παξ.2.5.6,
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2.9.3 θιπ). Σα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ιαηνκεία, πνπ πξέπεη λα εμεπξεζνχλ κε κέξηκλα , επζχλε θαη δαπάλεο
ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, επηηξεπφκελεο φκσο απφ ηελ Τπεξεζία ή ησλ ινηπψλ
αξκνδίσλ αξρψλ.
Β. Τιηθά δαλείσλ
Σα δάλεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πνπ πξέπεη λα εμεπξεζνχλ κε κέξηκλα , επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ,
γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπκπιήξσζε ησλ επηρσκάησλ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ακκνράιηθα ρεηκάξξνπ ή
ακκνξπρείνπ πεξηνρήο πνηακνχ Αιηάθκνλα, θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ΠΣΠ ΥΗ "εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ
έξγσλ Οδνπνηίαο (κεζ'νδεγηψλ) θαη επελδχζεσλ -θπηεχζεσλ απηψλ".
Απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθφηεξα:
Η. Γηα ηελ θαηαζθεπή κεηαβαηηθήο δψλεο επηρψκαηνο φπηζζελ ηερληθψλ έξγσλ, φπνπ απαηηείηαη.
ΗΗ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηπρφλ αλαγθαίσλ κεηαβαηηθψλ δσλψλ επηρσκάησλ πξνο εθρψκαηα, φπνπ απαηηείηαη.
ΗΗΗ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, δηαβάζεσλ θιπ, φπσο νξίδεηαη ζηε ΠΣΠ ΥΗ (ζψκαηνο
επηρσκάησλ), ηεο άλσ ζηξψζεο επηρσκάησλ πάρνπο 0,40 κ, θαζψο θαη ηεο άλσ ζηξψζεο επί ησλ νξπγκάησλ
πάρνπο 0,40 κ. , θαηφπηλ ηαπείλσζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππζκέλνο ηνπο θιπ.
Σν ακκνράιηθν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πξέπεη λα έρεη δείθηε πιαζηηθφηεηνο κέρξη 4,0 , φπσο θαη ζηελ ΠΣΠ ΥΗ
νξίδεηαη , θαη ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη κε ηελ ίδηα αλά Μ3 ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ γηα ηα δάλεηα απφ
ακκνράιηθν.
Γ. Υξήζε πεγψλ
Σπρφλ πεγέο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία δελ ηνλ δεζκεχνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη
ππνρξεσηηθά, γηα ηελ παξαγσγή ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ. Ο αλάδνρνο κπνξεί θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη θακία απφ ηηο
παξαπάλσ πεγέο. ηελ ηειεπηαία φκσο πεξίπησζε, νη λέεο θαηάιιειεο πεγέο πνπ ζα εμεπξεζνχλ κε δαπάλεο ηνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ απφιπηα ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΤ θαη ησλ ΠΣΠ θαη ηεο Σ..Τ., λα ηπγράλνπλ δε ηνπιάρηζηνλ ηεο
ίδηαο πνηφηεηαο κε απηέο πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηνπ. Οη λέεο απηέο πεγέο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο.
Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ αμία
ησλ αδξαλψλ πιηθψλ, πνπ παξάγνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηά ηα παξαπάλσ εθηεζέληα, παξακέλνπλ ζηαζεξέο
αλεμαξηήησο ηεο απνζηάζεσο κεηαθνξάο, νπνηαδήπνηε θαη αλ ππάξμεη ε αλαινγία ησλ εθ ησλ παξαπάλσ πεγψλ
(δει. κεηαμχ απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ησλ λέσλ πνπ ζα εμεπξεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν)
ιεθζεζνκέλσλ πξντφλησλ, είηε πξνέξρεηαη απφ πξσηνβνπιία ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ επξπζκφηεξε νξγάλσζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ, είηε δηφηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ ζπλζήθεο αθαηαιιειφηεηαο πιηθνχ (ελφο π.ρ.
ιαηνκείνπ, εμάληιεζε απηνχ θιπ) .
Καηά ηελ παξαγσγή ησλ πιηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο θιπ. πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα απφ
ηνλ αλάδνρν (πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο απνθπγήο δηαζπνξάο ησλ πξντφλησλ εμφξπμεο θαηά ηηο εθξήμεηο θιπ
ρξήζε θνληνζπιιέθηε θιπ) πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο θζνξψλ ζηηο ηδηνθηεζίεο (νηθνδνκέο, αγξνχο, δέλδξα θιπ)
γηα ηηο νπνίεο, ν αλάδνρνο, φπσο θαη αιινχ ηνλίδεηαη, ηπγράλεη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά,
θαζψο θαη φιεο νη ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ πθηζηακέλσλ νδψλ είηε κε ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ζπλδεηήξησλ
ηκεκάησλ , ζηα νπνία ηκήκαηα απηή ηέκλεηαη θ.ι.π. απφ ηελ λέα νδφ θιπ. φπσο ζην άξζξν Η ησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο
παξνχζαο νξίδεηαη , ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
πξνεγνπκέλσο ε αθψιπηνο θαη αζθαιήο δηέιεπζε εθ ησλ λέσλ απηψλ ηκεκάησλ, ηεο δηεξρφκελεο δηα ησλ
πθηζηακέλσλ νδψλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη είηε ε θαηαζθεπή ηεο λέαο νδνχ, ψζηε λα πεξαησζεί εκπξφζεζκα.
Άξζξνλ 23ν ΥΩΜΑΣΙΜΟΙ
Ζ Πξφηππε Σερληθή Πξνδηαγξαθή XI θιπ θαη ε Σ..Τ. ζπκπιεξψλνληαη θαη κε ηηο παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο:
Α) Γηα ηα έθηαθηα κέηξα (εηδηθέο κέζνδνη εμφξπμεο, επηπιένλ δαπάλεο ιφγσ κε ρξήζεσο εθξεθηηθψλ
πιψλ πξνο απνθπγή πρ δεκηψλ ή θαηαθξεκλίζεσλ θιπ.) φπσο ζηελ παξ.2.4.5 θιπ ηεο ΠΣΠ XI αλαθέξεηαη, εηδηθέο
δαπάλεο θαηαζθεπήο νδψλ εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ, πξφζζεηα εηδηθά έξγα πξνζηαζίαο ηεο δηεξρφκελεο
θπθινθνξίαο δηα ησλ πθηζηακέλσλ νδψλ θιπ., ηα νπνία επηβάιιεη ε θχζε θαη ε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ηα νπνία
ππνρξενχηαη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο γηα λα κε ελνριεζεί ή θηλδπλεχζεη θαζ' νινθιεξία ε νδηθή θαη ινηπή
θπθινθνξία, φπσο θαη λα κε πξνμελεζνχλ πνπζελά δεκηέο ζηηο ηδηνθηεζίεο (νηθνδνκέο, αγξνχο, δέλδξα θιπ) ηεο
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ζα πιεξσζεί φπσο θαη αιινχ νξίδεηαη κφλνλ κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ,
γη’ απηφ θαη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο. Γηεπθξηλίδεηαη θαη πάιη φηη νη ηηκέο κνλάδνο
ηνπ Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο ηζρχνο θαη αθνξνχλ ηα είδε εξγαζηψλ ηα αλαθεξφκελα ζ’απηέο (εθηεινχκελα θνληά
ή θαη καθξηά ηεο νδνχ) αλεμαξηήησο ησλ κηθξψλ ή κεγάισλ δπζρεξεηψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο
απαηηνχληαη γηα εθηέιεζε ηνπο. Γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξνμελήζεη ηπρφλ δεκίεο
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ζηηο ηδηνθηεζίεο, ζηηο πθηζηάκελεο νδνχο, ζηηο δηεξρφκελεο δη' απηψλ θιπ. ή δηαθφςεη ηελ δηα ησλ πθηζηακέλσλ
νδψλ δηεξρφκελε θπθινθνξία, θαζίζηαηαη ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ γηα ηηο
ζπλεπείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο. Δπί πιένλ πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά επηκειεκέλε ε
ζήκαλζε ηεο νδνχ θαη λα ππάξρνπλ, (ζηηο ζέζεηο πνπ απαηηείηαη), εηδηθνί θχιαθεο γηα ηελ επηκέιεηα ησλ φξσλ
αζθάιεηαο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ζπλέπεηεο εμ ακειείαο .
Β) Οη ππζκέλεο ησλ νξπγκάησλ κνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2.6 ηεο ΠΣΥ XI.
Δηδηθφηεξα γηα ηε κφξθσζε ησλ βξαρσδψλ ππζκέλσλ έρνπλ εθαξκνγή νη παξ.2.6.1,2.6.3,2.6.4 θιπ. Λφγσ, φπσο
θαη ζηελ ηππηθή δηαηνκή θαζνξίδεηαη, θαηά θαλφλα κεγάιεο αλνκνηνγέλεηαο θαηά πνζνζηφ ζχλζεζεο νξπγκάησλ,
ζε εδαθηθά κίγκαηα θαη πεηξψκαηα, πξνβιέπεηαη θαη' αξρήλ κε ην παξφλ αληηθείκελν ζηηο ζέζεηο απηέο ησλ
βξαρσδψλ ππζκέλσλ νξπγκάησλ, φζν θαη ζηηο ζέζεηο ησλ επηρσκάησλ ζε νξχγκαηα, απφ βξαρψδε πξντφληα, γηα
ηνλ ίδηνλ ιφγν, φπσο παξαθάησ εθηίζεηαη, ε θαηαζθεπή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηξψζεσλ ππφβαζεο θαη βάζεσλ ζα
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ΠΣΠ Ο-150 θαη Ο-151 αληίζηνηρα.
Γ) Γηα ηα βξαρψδε πξντφληα νξπγκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπήλ επηρσκάησλ
έρνπλ εθαξκνγή νη παξάγξαθνη 2.5.2θιπ 2.9.5.2, 2.9.5.3 θιπ. ηεο ΠΣΠ ΥΗ (δηαινγή θιπ. ζξπκκαηηζκφο ησλ
ππεξκεγεζψλ βξαρσδψλ πξντφλησλ νξπγκάησλ πξνο επίηεπμε δηαζηάζεσλ κηθξφηεξσλ απηψλ πνπ ζηελ ΠΣΠ,
θαζνξίδνληαη ζαλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο, παξαγσγή ζπλεπεία ηνπ ζξπκκαηηζκνχ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ, ηερληθή
αλάκημε θιπ.).
πλεπψο ε θίλεζε απηψλ, γηα ηελ επίηεπμε ζηαζεξνχ θιπ. επηρψκαηνο θαηά κήθνο ηεο νδνχ ζα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ιεπηνθφθθνπ πιηθνχ ησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ (απφ ηηο ίδηεο αιιά θαη απφ άιιεο ζέζεηο ηεο
νδνχ αλεμάξηεηα απφ ην δηάγξακκα θίλεζεο ησλ γαηψλ ηεο κειέηεο ηεο νδνχ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
ΠΣΠ XI.
Ζ απαίηεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζηελ ΠΣΠ XI ζηελ παξ.2.9 "Δπηρψκαηα" θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο κέγηζηεο
επηηξεπφκελεο δηαζηάζεηο βξαρσδψλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαηά ησλ ζξπκκαηηζκφ απηψλ (παξ.2.9.5.2) ιφγσ,
φπσο θαη ζηελ ηππηθή δηαηνκή θαζνξίδεηαη, ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ νξπγκάησλ ζε πνζνζηφ ζχλζεζεο εδαθηθψλ
κηγκάησλ θαη πεηξσκάησλ (βξαρσδψλ νξπγκάησλ), ηνπ είδνπο ησλ ηειεπηαίσλ (αζβεζηνιηζηθψλ θιπ.) θαη ηεο
δνκήο ηνπο, πάληνηε δηαζθαιίδεηαη κε ηελ θαηάιιειε θίλεζε ησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ πάζεο θχζεο θαζ' φιν ην
κήθνο ηεο νδνχ, φπσο θαη παξαπάλσ νξίδεηαη, ε απαηηνχκελε πνζφηεηα ιεπηφθνθθσλ πιηθψλ θαηά ηα
πξνδηαγξαθφκελα ζηελ ΠΣΠ Υ1(παξ.2.9.5.2) γηα ηελ επίηεπμε ζηαζεξνχ θ.ι.π. επηρψκαηνο ηεο πξνδηαγξαθφκελεο
ππθλφηεηαο κεηά ηελ ζπκπχθλσζε, κε απαηηνπκέλνπ σο εθ ηνχηνπ πιηθνχ δαλείσλ. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε
πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηα παξαπάλσ, δηφηη φηη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε ζα ρνξεγεζεί ζ’απηφλ, πέξαλ ησλ
ζπκβαηηθψλ ηηκψλ κνλάδνο π.ρ. γηα ηπρφλ πξνζθφκηζε ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ δαλείσλ πξνο αλάκημε, ιφγσ
αλεπαξθνχο ζξπκκαηηζκνχ ησλ πεηξσκάησλ ή κε θηλήζεσο ησλ ιεπηνθφθθσλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θ.ι.π.
Γ) Πάλσ απφ ηελ αλψηεξε επηθάλεηα ησλ επηρσκάησλ απφ ακκνράιηθα, ζα θαηαζθεπαζζεί,
αληηθαζηζηψληαο ηελ πξνδηαγξαθφκελε ηζνπεδσηηθή ζηξψζε (ραιαξνχ φγθνπ) (παξ.2.9.3.2 θ.ι.π.) ηεο ΠΣΠ XI,
ππφβαζε ειάρηζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο πάλσ απφ ηηο εμάξζεηο 0,08κ., ε νπνία θαηά ηα ινηπά ζα πιεξνί ηελ
ΠΣΠ Ο150.
Ζ πξψηε ζηξψζε ππφβαζεο αληηθαζηζηά ηελ πξνδηαγξαθφκελε απφ ηελ ΠΣΠ XI ηζνπεδσηηθή ζηξψζε (ραιαξνχ
φγθνπ) (παξ.2.6.3 θιπ 2.9.5.4.θιπ)
Δ) Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΠΣΠ XI γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ επηρψκαηνο ζηηο κηθξέο δηαηνκέο, θαζψο θαη ζηηο ζέζεηο ηζρπξήο εγθάξζηαο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, πξνο απνθπγή
θαθνηερληψλ θαη απψιεηαο πξντφλησλ νξπγκάησλ θαζψο θαη δεκηνπξγίαο θζνξψλ ζηηο θάησζη επξηζθφκελεο
ηδηνθηεζίεο (νηθνδνκέο, αγξνχο, δέλδξα θιπ.) γηα ηηο νπνίεο απηφο ζε θάζε πεξίπησζε ηπγράλεη εμ νινθιήξνπ
ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά, θαηαινγηδφκελεο κάιηζηα, εθφζνλ δηαπηζησζεί απψιεηα πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη
ηεο αμίαο απηψλ, δεδνκέλνπ φηη φπσο θαη παξαπάλσ αιιά θαη ζηελ ΠΣΠ XI θαζνξίδεηαη, απνηειεί ζπκβαηηθή
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, φπσο ηα θαηάιιεια πιενλάδνληα πξντφληα νξπγκάησλ θηλεζνχλ φρη πξνο απφζεζε
αιιά πξνο θαηαζθεπήλ επηρσκάησλ.
Σ) Σα κε ρξήζηκα πξντφληα θαηεδαθίζεσλ, ηα αθαηάιιεια πξνο θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξντφληα
εθζθαθήο θαη ινηπά πάζεο θχζεο πξνο απφζεζε πιηθά, ζα απνκαθξπλζνχλ δηαζηξσλφκελα θαηά ζηξψζεηο θιπ,
φπσο ζηελ ΠΣΠΥΗ νξίδεηαη, κε κέξηκλα θαη επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ
ηελ ππεξεζία θαη ηηο άιιεο αξκφδηεο Αξρέο. Σα πξνο απφζεζε πιενλάδνληα θαηάιιεια πξντφληα νξπγκάησλ,
αλεμάξηεηα απφ ην δηάγξακκα θίλεζεο γαηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο ηνπ έξγνπ κειέηεο, ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο ζηελ ΠΣΠ XI νξίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή επηρψκαηνο γηα δηεχξπλζε δψλεο εξείζκαηνο ή
δεκηνπξγία πιαηπζκάησλ θιπ θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο νδνχ, κέρξη ηνπ πιάηνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ
ηελ Τπεξεζία πιάηνο θαη φπνπ απηά κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ φξσλ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ γηα δηεχξπλζε ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ζα
ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, νη ζπκπαξνκαξηνχζεο απφ ηελ παξαπάλσ
θαηαζθεπή δαπάλεο (πρ. θαηαζθεπή απμεκέλνπ χςνπο ηνίρνπ πνδφο θαη ινηπά), νη νπνίεο θαη ζα απνηεινχλ ηνλ
ξπζκηζηηθφ ζε θάζε ζέζε ηεο νδνχ παξάγνληα ηεο θαηαζθεπήο απμεκέλνπ πιάηνπο δηαηνκήο επηρσκάησλ, απφ ηα
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θαηάιιεια πιενλάδνληα πξντφληα νξπγκάησλ ή ηεο κεηαθίλεζεο απηψλ ζε άιιεο ζέζεηο ηεο νδνχ, φπνπ ηνχην
θαζίζηαηαη δπλαηφ.
Ε) Ζ κεηαβαηηθή δψλε επηρψκαηνο, φπηζζελ ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ζα θαηαζθεπαζζεί κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ακκνράιηθνπ ή άιισλ θαηαιιήισλ πιηθψλ επηρσκάησλ, ππφ κνξθή ζρήκαηνο πξίζκαηνο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ.2.9.3.2,2.9.7.3 θιπ. ηεο ΠΣΠ XI. Ζ αλά κ3 ηηκή θαηαζθεπήο επηρσκάησλ είλαη
γεληθή θαη ηζρχεη ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπήλ ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ φζν θαη γηα ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ
πξνζηαζίαο απηήο απφ ηα χδαηα ησλ ρεηκάξξσλ ηεο πεξηνρήο.
Θ) Οη επελδχζεηο ησλ πξαλψλ ησλ επηρσκάησλ εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε , εθηφο απφ ηνλ
εγθηβσηηζκφ ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζα γίλνπλ ζε θαηάιιειε επνρή, κε θαηάιιειε θπηηθή γε .
Άξζξν 24ν ΑΦΑΛΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 4861/232/3-5-2012 (ΦΔΚ 1546/8-5-2012
ηεχρνο Β’) «Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά αζθάιηηθψλ – Πξνδηαγξαθέο νδνζηξσζίαο»
Άξζξνλ 25° ΠΔΡΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ
Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ φζεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Άξζξν 26ν - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηώλ - Πξνζσξηλή παξαιαβή
1. Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ αλαθέξεη ζηε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο, αλ
ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα
έξγα δελ έρνπλ πεξαησζεί, νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη
εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
παξαιαβή ηεο πην πάλσ αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ εκέξα πνπ πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ
(βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ). Δάλ ε βεβαίσζε δελ εθδνζεί κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηφηε
ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο έγγξαθεο
φριεζεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40. Σελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη
πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. Ζ βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ
αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ».
2. Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν ειιείςεηο πνπ δελ
επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γλσζηνπνηεί κε δηαηαγή
ηνπ πξνο ηνλ αλάδνρν ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή
ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε πεξάησζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ εκπξφζεζκε απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ
θαη αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο.
3. Αλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ είλαη επνπζηψδεηο ή αλ
δελ πεξαηψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν εκπξφζεζκα νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο επνπζησδψλ ειιείςεσλ, ζχκθσλα κε
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 θαη 61 ηνπ
παξφληνο.
1. Μεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά. Με ηελ
πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά. Οη εξγαζίεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο.
2. «Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ
έξγνπ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 71 παξάγξαθνο 2, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο
πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο,
ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ “φπσο
θαηαζθεπάζηεθε”. Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν
κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο
επηκέηξεζεο θαη ηνπ κεηξψνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν,
ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο
πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ε παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί ή ην πξσηφθνιιν δελ εγθξηζεί κέζα ζηηο πην
πάλσ πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή
απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40. Αλ ν αλάδνρνο
δελ παξαζηεί θαηά ηελ παξαιαβή ή ππνγξάςεη “κε επηθχιαμε” ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη
έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή εηδηθήο φριεζεο.
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Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ «κεηξψνπ
έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη πίλαθεο, ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ην
ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ
ίδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ
κεηξψνπ, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ, ηα αξκφδηα φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα».
3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ε πξντζηακέλε αξρή νξίδεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο,
αθνχ πξνεγνπκέλσο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ηεο
ηειηθήο επηκέηξεζεο. Ζ επηηξνπή είλαη ηξηκειήο, φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα νξηζζνχλ
κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε γηα λα πεξηιεθζνχλ ζε απηήλ ηερληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηε
θχζε ηνπ έξγνπ. ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ ν πξφεδξνο δελ νξίδεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Όηαλ ν θνξέαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν είλαη άιινο απφ ηελ ππεξεζία
πνπ ην θαηαζθεπάδεη, ε πξντζηακέλε αξρή κπνξεί λα πεξηιάβεη ζηελ επηηξνπή κέιε πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ
θνξέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ζπλέξρεηαη θαη δηελεξγεί ηελ παξαιαβή κε
πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη απφ
φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απφ ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηά ηεο θαη απφ ηνλ
αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Αλ ππάξμεη αδπλακία ππνγξαθήο απφ ηνλ Πξφεδξν ή κέινο ηεο επηηξνπήο ή ηνλ
επηβιέπνληα, ην πξσηφθνιιν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο κε ζρεηηθή κλεία ησλ ιφγσλ ηεο αδπλακίαο
ππνγξαθήο.
4. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ειέγρεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο
επηκεηξήζεηο, κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο
επηκέηξεζεο, φπσο δηνξζψλνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ
ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επέκβεη δηνξζσηηθά, αηηηνινγεί ηηο ηξνπνπνηήζεηο
ζηηο πνζφηεηεο θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κε ππέξβαζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ». Ζ επηηξνπή επίζεο ειέγρεη θαηά ην
δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη αλαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηδίσο γηα ηηο εξγαζίεο
πνπ θξίλνληαη απνξξηπηέεο ή ειαηησκαηηθέο, πνπ πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ, ή παξαδεθηέο κελ αιιά κε κείσζε
ηεο ηηκήο ηνπο.
5. ηελ παξαιαβή θαιείηαη λα παξαζηεί ν αλάδνρνο. Ζ παξαιαβή γίλεηαη λφκηκα θαη ρσξίο ηελ
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ αλ απηφο έρεη θιεζεί λα παξαζηεί. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αξλείηαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, ηνπ θνηλνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ παξφληνο. Σν πξσηφθνιιν ζεσξείηαη σο πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ε ζρεηηθή έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76
ηνπ παξφληνο, ππνινγηδφκελε απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κε επηθχιαμε ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν. Ζ
πξνζσξηλή παξαιαβή νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή. Απηή κπνξεί
λα αλαβάιεη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ κέρξη λα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα ειαηηψκαηα πνπ
δηαπηζηψζεθαλ. Ζ έγθξηζε γίλεηαη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξαιαβήο
ηκεκάησλ έξγσλ πνπ πεξαηψζεθαλ θαη κπνξεί λα έρνπλ απηνηειή ρξήζε, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε
ζχκβαζε, θαζψο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα εξγνιαβία δελ ζπλερίδεηαη, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο
δηάιπζεο θαη έθπησζεο.
7. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ/ νηθ.433/ 19.9.2000 (ΦΔΚ 1176 Β΄) ηνπ
Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
Άξζξν 27ν - Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε
1. Οπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή ηνπ ηκήκαηα πνπ έρνπλ πεξαησζεί κπνξεί λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο.
2. Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο,
ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη γηα ρξήζε ζε ππεξεζία άιιε απφ ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπξάηηεη ζην πξσηφθνιιν θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο. Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ
παξαζηεί ή αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία θαηά
πεξίπησζε θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ
παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ.
3. Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ, αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Αλ δελ
ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε, κπνξεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο.
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4. Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ, δελ
απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. Σν ίδην ηζρχεη αλ ε παξάιιειε ρξήζε πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ησλ
εξγαζηψλ.
5. Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 28ν - Υξόλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ - Οξηζηηθή παξαιαβή
1. Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε
ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 58 παξάγξαθνο 1 θαη 75 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.3669/2008 θαη κεηά ηελ
πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. Ο ρξφλνο εγγχεζεο
αξρίδεη απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ
αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν
ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε.
2. Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί
ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα
ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ απφ ηε ρξήζε εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ
αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία.
3. Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο,
νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ.
4. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ παξαγξάθσλ 3, 5
θαη 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3669/2008.
5. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο απφ ηνλ
αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ παξφληνο. «Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία,
ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο
φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη
πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40.» . Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη
δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.
6. Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ειέγρεηαη πάιη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ.
7. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
ε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ έξγσλ, κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε κπνξεί λα νξίδνληαη πξφζζεηεο επζχλεο ή ππνρξεψζεηο ηνπ
αλαδφρνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.
8. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ παξφληνο
εθαξκφδνληαη είηε ε νξηζηηθή παξαιαβή δηελεξγεζεί πξαγκαηηθά είηε ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
9. Ζ ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε πνπ δελ έρνπλ ήδε παξαγξαθεί, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.»
10. Αλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ δηαθνξέο ζηηο πνζφηεηεο
ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα πνπ ηπρφλ
έρεη θαηαβιεζεί γηα ηηο εξγαζίεο απηέο.
11. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.).
Άξζξν 29ν - Καζαξηζκόο θαηαζθεπώλ εξγνηαμίσλ εγθαηαζηάζεσλ
1 - Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε, ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή φινπ ηνπ έξγνπ
κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ
γχξσ δξφκσλ θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο
πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα, πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά, λα θαζαξίζεη κε
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ παξάδνζή ηνπο απφιπηα
θαζαξψλ, θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φ,ηη απαηηείηαη νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ’ φια έηνηκν
γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία.
2 - Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ ηνπ άξζξνπ 26.1
εξγαζίεο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο, νη
εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο δαπάλεο παξαθξαηνχκελεο απφ
ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή.
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Άξζξν 30ν - Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
1 - Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη , ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα θάλεη κε
δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ’ απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ
δνθηκήο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο) ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη
πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ
ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο.
2 - Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
3 - Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο,
λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη
ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ απηφλ.
Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
4 -Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δηδάμεη ζην
πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
5 -Καηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν εξγνιάβνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη’ απηφ.
6-ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο,
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ
επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
7 -Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ
εληφο ηνπ θηηξίνπ ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κελ
παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ.
Άξζξν 31° ' Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηώλ
1- Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα
ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ Τπεξεζία.
Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:200 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ηνπ έξγνπ κε πςνκεηξηθέο θαη νξηδνληηνγξαθηθέο
ελδείμεηο.
Αθξηβή δηαγξάκκαηα, ζε θιίκαθα 1 :50 , ζεκειηψζεσλ, μπινηχπσλ (θαηφςεσλ & ηνκψλ) κε ηνλ νπιηζκφ, ζηα νπνία ζα
αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο βάζε, δηαζηάζεηο, ζέζεηο, δηαηνκέο θιπ πιήξσο
αληαπνθξηλφκελα κε ηα πξαγκαηηθά εθηειεζζέληα έξγα .
Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε θιίκαθα 1:50, φπσο απηέο εθηειέζζεθαλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ
ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηάηαμεο θαη εθηέιεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέδηα θάηνςεο φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε,
ην κέγεζνο θαη ε ζπλδεζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ, ησλ κεραλεκάησλ , ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θιπ.
2 -Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ έγρξσκεο θαη αζπξφκαπξεο
θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά
ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα θαίλνληαη νη ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη θαιιηηερληθέο. Σν θηικ ζα είλαη 6ρ6 θαη ζα
εθηππψλνληαη ζε ηξία αληίηππα θάζε κία, ζε κεγέζπλζε 18ρ27, ζε ραξηί ιεπθφ ζεκηκάη. Με ηηο θσηνγξαθίεο ζα
παξαδίλνληαη θαη ηα αξλεηηθά ηνπο .
Άξζξν 32ν - Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο Αλαδόρνπο.
Φζνξέο από εγθαηαζηάζεηο θαη από ηνλ αλάδνρν.
1 - Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζή ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, λα
δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. ηθξηψκαηα θιπ) θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζή
ησλ εθηεινχκελσλ απφ απηψλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην
ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
2 - Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή
θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο, κε βάζε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, νπέο
δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ ησλ Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ.
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3 -Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε θαη ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ θαη απιαθψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
4. -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 πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε.
Άξζξν 33ν - Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηόο ηνπ πξηλ ηελ απνπεξάησζε
1.
- Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν
ή ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή.
2. -Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν, ή φηη απηφ εθηειέζζεθε θαιά θαη
δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
3. -Ζ παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Π.Γ 609/85.
Άξζξν 34ν - Δγθαηαζηάζεηο Οξγαληζκώλ & Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.)
1. - Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα Ο.Κ.Ω. πνπ
ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο.
2. - Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακηά αλάκημε, ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη θάζε
δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο θαζπζηέξεζεο
ή δπζθνιηψλ.
Άξζξν 35ν - Σήξεζε Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) θαη Φαθέινπ Πνηόηεηαο έξγνπ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα θαηαξηίζεη θαη λα ελεκεξψλεη Φάθειν
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96 .
Ο παξαπάλσ θάθεινο, ελεκεξσκέλνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96 είλαη
αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 36ν - Απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην- ΑΤ,ΦΑΤ (εγθ. 27/15-10-2012)
1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλδηαηάμεσλ θαη
θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ
αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ-305/96 (Αξζ-7 - Ν-3669/08 ( Αξζ-37 παξ.7), Ν-3850/10 (
Αξζ-42 ).
2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα
ζρεηηθά κέηξα Ν-3669/08 ( Αξζ-37 παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ),
φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ: Απνθ-ΓΗΠΑΓ/177/2-3-01, Απνθ-ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01
θαη Απνθ-ΓΗΠΑΓ/889/27-11-02 , 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: Ν3669/08 ( Αξζ-37 παξ.8 θαη Αξζ-182 ).
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα
ηνπο ελεκεξψλεη/εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα
δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ-1073/81 (Αξζ111 ), ΠΓ-305/96 (Αξζ-10, Αξζ-11 ), Ν-3850/10 ( Αξζ-42 - Αξζ-49 ).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ
απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ
ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη
αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
3 χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 5.2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα:
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο
Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα:
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20
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εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ 305/96 (Αξζ-3
παξ.12 θαη παξ.13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο/πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο
κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην ΠΓ-305/96 (Αξζ-3 παξ.8) θαη ηελ ΑπνθΓΔΔΠΠ/85/01 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν-3669/08 ( Αξζ-37 παξ.8 θαη Αξζ-182 ).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπζα
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη
ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο,
ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ-305/96 (Αξζ-3 παξ.9) θαη Απνθ-ΓΗΠΑΓ/889/02
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν-3669/08 ( Αξζ-37 παξ.8 θαη Αξζ-182 ).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΠΓ-305/96 (Αξζ-3 παξ.10) θαη
Απνθ- ΓΗΠΑΓ/889/02 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο
(ΦΑΤ):
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα
άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
ζη.1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ-305/96 (Αξζ-3 παξ.5 - 7) θαη ζηηο ΑπνθΓΗΠΑΓ/177/01 (Αξζ-3) θαη Απνθ-ΓΗΠΑΓ/889/02 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ
ζην Ν-3669/08 ( Αξζ-37 θαη Αξζ-182 ).
ζη.2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ-305/96 (Αξζ-3 παξ.4), φηαλ:
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: ΠΓ-305/96 (Αξζ-12
παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην Αξζ-7 παξ.1 εδαθ.α ηνπ Ν-4030/11 (ΦΔΚ- 249/Α/25-1111) θαη ηελ Δγθ-10201/27-3-12 ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ ΔΠΔ.
ζη.3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε
Γεκφζηνπ Έξγνπ: Απνθ-ΓΔΔΠΠ/433/00 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν-3669/08
( Αξζ-73 θαη Αξζ-75 ).
ζη.4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΠΓ-305/96 (Αξζ-3 παξ.11) θαη Απνθ-ΓΗΠΑΓ/889/02
(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
ζη.5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Δγθ-6/08 Δγθ-ΓΗΠΑΓ/215/6/31-3-08 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη
πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν-3850/10 ( Αξζ-8 παξ.1 θαη Αξζ-12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν-3850/10 ( Αξζ-8 παξ.2 θαη Αξζ-4 έσο Αξζ-25 ).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο
ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη
αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ
αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Ν-3850/10 ( Αξζ-9 ).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο,
εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:
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1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά
ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο
εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν-3850/10 ( Αξζ-43 παξ.1α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο
ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν-3850/10 (Αξζ-14 παξ.1 θαη Αξζ-17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ
αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν-3850/10
Αξζ-20 παξ.4), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (ΔΤΑΔ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο
πξνβιέπνληαη απφ ηα Αξζ-4 θαη Αξζ-5 ηνπ Ν-3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη
ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν-3850/10 ( Αξζ-43 παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο
αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο
φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ,
λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ
αηπρήκαηνο Ν-3850/10 ( Αξζ-43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν-3850/10 ( Αξζ-43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν-3850/10 ( Αξζ-18 παξ.9).
6.3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ-305/96 (Αξζ-3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Απνθ-130646/84 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΤΑ, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα ή
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο ηνπ αλαδφρνπ
θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή
δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσον
επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ: ΠΓ-1073/81 (Αξζ-113), Ν-1396/83 (Αξζ-8) θαη ηελ Δγθ-27/03 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ
Δγθ-ΓΔΔΠΠ/208/27/12-9-03.
3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ΖΜΑ. ηα
πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην ΖΜΑ θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη
επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ
αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο:
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: ΠΓ-105/95, ΠΓ-305/96 (Αξζ-12
παξαξη.IV κέξνο Α, παξ.18.1 ).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην,
ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο: ΠΓ-1073/81 (Αξζ75 - παξ.2 ).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ)
θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ:
ΠΓ-1073/81 (Αξζ-92 - Αξζ-95), ΠΓ-305/96 (Αξζ-12, παξαξη.IV κέξνο Α, παξ.6 ).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε 26

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ θαη επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ: ΠΓ-1073/81
(Αξζ-92 - κέξνο Α , παξ.3, παξ.4, παξ.8-10), Ν-3850/10 ( Αξζ-30 , Αξζ-32 , Αξζ-45 ).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε
ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΠΓ-1073/81 (Αξζ-109, Αξζ110), Ν-1430/84 (Αξζ-17, Αξζ-18), ΠΓ-305/96 (Αξζ-12 παξαξη.IV κέξνο Α, παξ.13 , 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο
φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο,
γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο
ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: ΠΓ-1073/81 (Αξζ-102 Αξζ-108), Ν-1430/84 (Αξζ-16 - Αξζ-18), Απνθ-Β/4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο Απνθ8881/94 θαη Απνθ-Β/5261/190/97, ΠΓ-396/94, ΠΓ-305/96 (Αξζ-9 ,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε –
ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ
νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε:
- Σελ Απνθ-ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-11 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: "Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ" (ΟΜΟΔΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σελ Απνθ-6952/14-2-11 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ "Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζεησλ
πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ "
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο: Ν-2696/99 (Αξζ-9 - Αξζ-11 θαη Αξζ-52) θαη ηελ ηξνπ.
απηνχ: Ν-3542/07 (Αξζ-7 - Αξζ-9 θαη Αξζ-46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Ν-2696/99 (Αξζ-47, Αξζ-48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν-3542/07
(Αξζ-43, Αξζ-44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο
αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ
θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ: ΠΓ-1073/81(Αξζ-75 - Αξζ-84), ΠΓ305/96 (Αξζ-8.δ θαη Αξζ-12, παξαξη.IV κέξνο Α , παξ.2), Ν-3850/10 ( Αξζ-31 ,Αξζ-35 ).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΠΓ-216/78, ΠΓ-1073/81
(Αξζ-85 - Αξζ-91), Απνθ-8243/1113/91 (Αξζ-8), ΠΓ-305/96 [Αξζ-8 (γ, ε, ζη, δ) θαη Αξζ-12 παξαξη.IV
κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν-2696/99 (Αξζ-32) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν-3542/07 (Αξζ-30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ:
α) θξαδαζκνχο: ΠΓ-176/05, β) ζφξπβν: ΠΓ-85/91, ΠΓ-149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη
ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ-397/94 , δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν-3850/10 ( Αξζ-36 - Αξζ-41 ), ΠΓ-82/10 .
4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ-304/00 (Αξζ-2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ
αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ): ΠΓ-1073/81 (Αξζ-17, Αξζ-74), Ν1430/84 (Αξζ-11 - Αξζ-15), ΠΓ-31/90, ΠΓ-499/91, ΠΓ-395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ-89/99, ΠΓ-304/00
θαη ΠΓ-155/04, ΠΓ-105/95 (παξαξη.IX), ΠΓ-305/96 (Αξζ-12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - παξ.9),
Απνθ-15085/593/03, Απνθ-Γ13ε/4800/03, ΠΓ-57/10 , Ν-3850/10 ( Αξζ-34 , Αξζ-35 ).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ-305/96 (Αξζ-12 παξαξη.IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη
παξ.8.5) θαη ην ΠΓ-304/00 (Αξζ-2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ-305/96 (Αξζ-12, παξαξη.IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ,
παξ.8.1.γ θαη παξ.8.2) θαη ην ΠΓ-89/99 (παξαξη.II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
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6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή
ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα
κε ην ΠΓ-89/99 (Αξζ-4α παξ.3 θαη παξ.6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ Απνθ-15085/593/03 (Αξζ-3 θαη Αξζ-4 παξ.7).
5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην,
ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα
αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα:
5.1 Καηεδαθίζεηο:
Ν-495/76, ΠΓ-413/77, ΠΓ-1073/81 (Αξζ-18 - Αξζ-33, Απνθ-8243/1113/91 (Αξζ-7), Απνθ-31245/93, Ν2168/93, ΠΓ-396/94 (Αξζ-9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Απνθ-3009/2/21-γ/94, Απνθ-2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη
ηξνπ. απηήο: Απνθ-Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Απνθ-Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ-305/96 (Αξζ-12, παξαξη.IV κέξνο Β
ηκήκα II, παξ.11), Απνθ-3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Απνθ-Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ-455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ
ΠΓ-2/06, ΠΓ- 212/06 , Απνθ-21017/84/09 .
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο:
Ν-495/76, ΠΓ-413/77, ΠΓ-1073/81 (Αξζ-2 - Αξζ-17, Αξζ-42), Απνθ-3046/304/89 (Αξζ-8 αζθάιεηα θαη
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), Απνθ-3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Απνθ-Φ.28/18787/1032/00, Ν-2168/93, ΠΓ396/94 (Αξζ-9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Απνθ-3009/2/21-γ/94, Απνθ-2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο:
Απνθ-Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Απνθ-Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ-455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ-2/06, ΠΓ305/96 (Αξζ-12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε
ζηέγεο. ΠΓ-778/80, ΠΓ-1073/81 (Αξζ-34 - Ν-1430/84 (Αξζ-7 - Αξζ-10), Απνθ-16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ396/94(Αξζ-9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΠΓ-155/04, ΠΓ-305/96 (Αξζ-12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, Αξζ-10 θαη κέξνο Β
ηκήκα ΗΗ παξ.4 - παξ.6, παξ.14).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ-95/78, ΠΓ-1073/81 (Αξζ-96, Αξζ-104, Αξζ-105), ΠΓ-70/90 (Αξζ-15), ΠΓ-396/94 (Αξζ-9 παξ.4
παξαξη.ΗΗΗ), Ππξ_Γμηο-7/96 Απνθ-7568/Φ.700.1/96 , Απνθ-16289/330/99.
5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ)
ΠΓ-778/80, ΠΓ-1073/81 (Αξζ-26 - Αξζ-98), Απνθ-3046/304/89, ΠΓ-396/94 (Αξζ-9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ),
ΠΓ-305/96 (Αξζ-12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.12).
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη
ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο) Ν-495/76, ΠΓ-413/77, ΠΓ-225/89, Απνθ3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Απνθ-Φ.28/18787/1032/00, Ν-2168/93, ΠΓ-396/94 (Αξζ-9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Απνθ2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: Απνθ-Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Απνθ-Φ6.9/25068/1183/96, Απνθ3009/2/21-γ/94, ΠΓ-455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ-2/06, ΠΓ-305/96 (Αξζ-12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ
παξ.10).
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε
πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ-1073/81 (Αξζ-100), Ν-1430/84 (Αξζ-17), ΠΓ396/94 (Αξζ-9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Απνθ-3131.1/20/95/95, ΠΓ-305/96 (Αξζ-12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα
ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ: "ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΡΑΞΗΟ"
Α. ΝΟΜΟΗ
Ν-495/76 (ΦΔΚ-337/Α/76)
Ν-1396/83 (ΦΔΚ-126/Α/83)
Ν-1430/84 (ΦΔΚ-49/Α/84)
Ν-2168/93 (ΦΔΚ-147/Α/93)
Ν-2696/99 (ΦΔΚ-57/Α/99)
Ν-3542/07 (ΦΔΚ-50/Α/07)
Ν-3669/08 (ΦΔΚ-116/Α/08)
Ν-3850/10 (ΦΔΚ-84/Α/10)
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Ν-4030/12 (ΦΔΚ-249/Α/12)
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
ΠΓ-413/77 (ΦΔΚ-128/Α/77)
ΠΓ-95/78 (ΦΔΚ-20/Α/78)
ΠΓ-216/78 (ΦΔΚ-47/Α/78)
ΠΓ-778/80 (ΦΔΚ-193/Α/80)
ΠΓ-1073/81 (ΦΔΚ-260/Α/81)
ΠΓ-225/89 (ΦΔΚ-106/Α/89)
ΠΓ-31/90 (ΦΔΚ-31/Α/90)
ΠΓ-70/90 (ΦΔΚ-31/Α/90)
ΠΓ-85/91 (ΦΔΚ-38/Α/91)
ΠΓ-499/91 (ΦΔΚ-180/Α/91)
ΠΓ-395/94 (ΦΔΚ-220/Α/94)
ΠΓ-396/94 (ΦΔΚ-220/Α/94)
ΠΓ-397/94 (ΦΔΚ-221/Α/94)
ΠΓ-105/95 (ΦΔΚ-67/Α/95)
ΠΓ-455/95 (ΦΔΚ-268/Α/95)
ΠΓ-305/96 (ΦΔΚ-212/Α/96)
ΠΓ-89/99 (ΦΔΚ-94/Α/99)
ΠΓ-304/00 (ΦΔΚ-241/Α/00)
ΠΓ-155/04 (ΦΔΚ-121/Α/04)
ΠΓ-176/05 (ΦΔΚ-227/Α/05)
ΠΓ-149/06 (ΦΔΚ-159/Α/06)
ΠΓ-2/06 (ΦΔΚ-268/Α/06)
ΠΓ-212/06 (ΦΔΚ-212/Α/06)
ΠΓ-82/10 (ΦΔΚ-145/Α/10)
ΠΓ-57/10 (ΦΔΚ-97/Α/10)
Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
Απνθ-130646/84 (ΦΔΚ-154/Β/84)
Απνθ-3329/89 (ΦΔΚ-132/Β/89)
Απνθ-8243/1113/91 (ΦΔΚ-138/Β/91)
Απνθ-Β/4373/1205/93 (ΦΔΚ-187/Β/93)
Απνθ-16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΔΚ-765/Β/93)
Απνθ-8881/94 (ΦΔΚ-450/Β/94)
Απνθ-31245/93 (ΦΔΚ-451/Β/93)
Απνθ-3009/2/21-γ/94 (ΦΔΚ-301/Β/94)
Απνθ-2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΔΚ-73/Β/94)
Απνθ-3131.1/20/95/95 (ΦΔΚ-978/Β/95)
Απνθ-Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΔΚ-677/Β/95)
Απνθ-Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΔΚ-1035/Β/96)
Απνθ-Β/5261/190/97 (ΦΔΚ-113/Β/97)
Απνθ-16289/330/99 (ΦΔΚ-987/Β/99)
Απνθ-15085/593/03 (ΦΔΚ-1186/Β/03)
Απνθ-Γ13ε/4800/03 (ΦΔΚ-708/Β/03)
Απνθ-6952/11 (ΦΔΚ-420/Β/11)
Απνθ-3046/304/89 (ΦΔΚ-59/Γ/89)
Απνθ-Φ.28/18787/1032/00 (ΦΔΚ-1035/Β/00)
Απνθ-433/00 (ΦΔΚ-1176/Β/00)
Απνθ-ΓΔΔΠΠ/85/01 (ΦΔΚ-686/Β/01)
Απνθ-ΓΗΠΑΓ/177/01 (ΦΔΚ-266/Β/01)
Απνθ-ΓΗΠΑΓ/889/02 (ΦΔΚ-16/Β/03)
Απνθ-ΓMEO/Ο/613/11 (ΦΔΚ-905/Β/11)
Απνθ-21017/84/09 (ΦΔΚ-1287/Β/09)
Ππξ_Γμηο-7/96 , (ΦΔΚ-155/Β/96)
Απνθ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΔΚ-155/Β/96)
Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
Δγθ-27/03 Δγθ-ΓΔΔΠ/Π/208/27/12-9-03
Δγθ-6/08 Δγθ-ΓΗΠΑΠ/215/6/31-3-08
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Δγθχθιηνο ΔΠΔ Δγθ-10201/12__
Άξζξν 37ν ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΔΡΓΟΤ
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ κε ηδία δαπάλε ζα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδα ηνπ έξγνπ, εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ
Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ ζέζε ζην έξγνπ, πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία.
Άξζξν 38ν

ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Σν ελ πξνθεηκέλσ έξγν , πξνυπνινγηζκνχ 39.600,00 € ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ.
Νάνπζα , 2017

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ

ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΓΑΩΝ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΑΚΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
ΓΑΟΠΟΝΟ

ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΓΑΟΛΟΓΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ
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