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Άξζξν 1. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο
1.1

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο επηζθεπψλ ζε
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ», ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο εθαξκνγήο, φπσο ζα
εγθξηζνχλ
απφ ηελ ππεξεζία θαη ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο
δεκνπξάηεζήο ηνπ.

1.2

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο
πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 650.000,00 € κε ηα απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α.

Άξζξν 2. Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία - πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο
2.1

Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (.Π.), πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο.

2.2

πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κεησκέλεο θαηά ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά πνζνζηψλ έθπησζεο
θαη απμεκέλεο θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ, γηα γεληθά έμνδα θαη γηα φθεινο ηνπ αλαδφρνπ

Άξζξν 3. εηξά ηζρχνο ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο – Φάθεινη ζρεδίσλ
3.1

Σα ηεχρε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, είλαη δε θαηά
ζεηξά ηζρχνο ηνπο (ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ) ηα παξαθάησ: (
φπσο αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 5.2 ηεο δηαθήξπμεο ).
Σν ζπκθσλεηηθφ.
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
Σν Σηκνιφγην Μειέηεο.
Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ.
Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή
Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε
πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/ Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.2

Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν:
(1) Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.
(2) Οη Δπξσθψδηθεο.
(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ε
ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο
αληηξξήζεηο ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ
απηήλ ηελ αηηία.
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Άξζξν 4. Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαη φξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
4.1.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν αλάδνρνο:
4.1.1 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 ηνπο,
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πεγέο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ηελ
απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηε ζπγθέληξσζε, απφζεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ, ηηο
κεηαθνξηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξνζπέιαζε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ.
4.1.2 Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή, φια ηα ζηνηρεία ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
4.1.3 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 ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε
δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ γεληθά.
Άξζξν 5. χκβαζε έξγνπ
5.1

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε απφ ηνλ Γήκαξρν Μεγαξέσλ, θαη ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο Αλαδφρνπ εηαηξίαο ηνπ έξγνπ. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε
ηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα κε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Σν έγγξαθν
ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.

5.2

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζην Γήκν Μεγαξέσλ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν 3669/2008 . Ζ Γ/λνπζα ην έξγν Τπεξεζία κέζα ζε πέληε (5)
κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηήλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
Γεκνπξαζίαο, θαιεί κε έγγξαθν ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζε νξηζκέλν ηφπν
θαη ζε πξνζεζκία, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο δεθαπέληε (15) κέξεο θαη κεγαιχηεξε
απφ είθνζη (20) κέξεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο ζηνλ αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζηελ παξαπάλσ
πξνζεζκία, λα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο, λα αλαθέξεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη
ηελ αθξηβή Γηεχζπλζε ηεο. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηνξίζεη αληίθιεην, θάηνηθν
ηεο έδξαο ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο θαη απνδεθηφ απ' απηήλ. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο θαιήο εθηειέζεσο.

5.3

Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία, σο εηδηθή πνηλή. ( άξζξν 30 παξ. 6 ηνπ Ν
3369/2008 ).

5.4

Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή
δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία.
Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο,
επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο. Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη
εγγξάθσο αληίθιεην, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη
απνδεθηφο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη
ηνπ νξηδνκέλνπ σο αληηθιήηνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ
αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη δπλαηή κε
αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ
λένπ αληηθιήηνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα
λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη
ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν αληίθιεην.
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5.5

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ δηαγσληζκφ,
επαλαυπνινγίδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ηα
απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.).

Άξζξν 6. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
6.1

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ
Ν.4146/2013 θαη κε ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/08.08.2014 (ΦΔΚ 160 Α΄), γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ
αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηεη έλεθα ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγπήζεηο θαιήο
εθηέιεζεο, , φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο. Οη θξαηήζεηο
απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ
ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, πνπ ελδερνκέλσο
πεξηιεθζνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε πξνζσξηλά κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. ( άξζξν 35 παξ.9
ηνπ Ν 3369/2008 ).
Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε 5% επη ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο , πνπ
δελ πεξηιακβάλεη ηα
θνλδχιηα ηνπ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ
ηεθκαξηήο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ 12%, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ, πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3263/2004, θαη ηνπ Ν. 4281/2014
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο
Κνηλνπξαμίαο (άξζξν 35 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 609/85).

6.2

Γεληθά, γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο
πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ, ηηο κεηψζεηο ηεο, ηελ επηζηξνθή ηεο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
παξέρεηαη απηή, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν 3369/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ηνλ Ν.4146/2013 θαη κε ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/08.08.2014 (ΦΔΚ 160 Α΄).

6.3

Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ
39 ηνπ Ν.3669/2008, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζηελ επζχλε ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσηνχ
απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο ησλ
εξγαζηψλ αλ ππάξμεη πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θ.ι.π.

Άξζξν 7. Πξνζεζκίεο
7.1

Γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ (180) ζπλνιηθά
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν γηα ιφγνπο επζχλεο ηνπ
εξγνδφηε. Γεληθά αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απαηηεζεί παξάηαζε, απηή ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008.
Οη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζεσξνχληαη ιφγνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάηαζεο ηεο
πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ , κφλν θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ππεξεζίαο .

7.2

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία κε απφιπηε αθξίβεηα Γηα ην
ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα, αλ ε
θαλνληθή βάξδηα δελ επαξθέζεη, κε ή ρσξίο ππεξσξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγηψλ
θαη ενξηψλ. Ζ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ζα
βαξχλεη ηνλ ίδην θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα γηα θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ , ζα εθδνζνχλ κε
κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ Τπεξεζία, αλ ρξεηαζζεί, ζα ζπλεγνξήζεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο
γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ.

7.3

Μέζα ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδνληαη νη παξαθάησ ελδεηθηηθέο
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (ζηάδηα) πνπ φιεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζηηο
νπνίεο πξέπεη λα απνπεξαησζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη ζε θάζε παξαθάησ ζηάδην αλαθεξφκελεο
θπξηφηεξεο εξγαζίεο.
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ΠΡΩΣΟ ΣΑΓΗΟ : ΔΝΔΝΖΝΣΑ (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο

7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3

χληαμε ρσξνζηαζκηθνχ ηνπ νηθνπέδνπ ζε θάλαβν 5Υ5, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία
γηα έιεγρν θαη έγθξηζε.
Καζαηξέζεηο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, (εθζθαθέο, απνμειψζεηο επηζηξψζεσλ) θαη
θαζαξηζκφο ηνπ νηθνπέδνπ απφ θπηηθέο γαίεο θαη αθαηάιιεια γηα επίρσζε θεξηά πιηθά.
Δθζθαθέο ησλ πάζεο θχζεσο εδαθψλ (γεληθέο, γεπέδσλ, κφξθσζεο ππνγείσλ, ζεκειίσλ θ.ι.π.)
γηα ηε ζεκειίσζε θηηξίσλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ.

7.3.2

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΑΓΗΟ : ΔΝΔΝΖΝΣΑ (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο

7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
7.3.2.4

Γηακφξθσζε ρψξσλ, γεπέδσλ.
Πιεξψζεηο κε αδξαλή πιηθά.
Δπηζηξψζεηο γεπέδσλ
χλδεζε κε θεληξηθά δίθηπα ΓΔΖ, ΟΣΔ, Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (κε θάζε δπλαηή θξνληίδα
ηνπ αλαδφρνπ)
Λνηπέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ
Πιήξεο απνπεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ θαη παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία θαη πιήξεο
θαζαξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ.

7.3.2.5
7.3.2.6
7.3.2.7

Απνθνκηδή αρξήζησλ ή θαη ρξεζίκσλ πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ, θαζψο θαη ηπρφλ ππνινίπσλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ.

7.4

Ζ πξνζεζκία ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ δελ είλαη ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή, αιιά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία,
δεδνκέλνπ φηη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ πεξαηψλεηαη πιήξσο ην
έξγν.

7.5

Μεηά ηελ πεξαίσζε θάζε ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ
Τπεξεζία αίηεζε γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αληίζηνηρνπ
ζηαδίνπ. Σν ίδην ηζρχεη (ρνξήγεζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο εξγαζηψλ) θαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή
ηκεκαηηθή πξνζεζκία θαη γηα ηελ νιηθή πξνζεζκία ηνπ φινπ έξγνπ. Ζ κε χπαξμε θάζε παξαπάλσ
βεβαίσζεο επηθέξεη απηφκαηα ηελ επηβνιή ηεο αληίζηνηρεο πνηληθήο ξήηξαο.
Μέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο,
λα ππνβάιεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξ.5 ηνπ
Ν.1418/84 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 2 παξ.3 ηνπ Ν.2229/94 θαη ην άξζξν 32 παξ. 1 ηνπ Π.Γ.
609/85, ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ηε Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Μεγάξσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα γίλνληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 9 ηνπ Π.Γ. 609/85.
Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη φιεο ηηο κειέηεο, ζρέδηα, θ.ι.π. πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ "έξγνπ.

Άξζξν 8. Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο ξήηξεο
8.1

Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν. 3669/85.

8.2

Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη
επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε
ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ
(15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο
εθαηφ(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ
ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ
ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο
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πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. ( άξζξν 49 παξ. 2 ηνπ Ν 3669 / 2008 )
8.3

Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, θάζε ηκεκαηηθήο
πξνζεζκίαο, ελδεηθηηθήο θαη απνθιεηζηηθήο, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζεο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα
0,00010 Υ  , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξψησλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 0,00020 Υ  ., γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επνκέλσλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, φπνπ  ε ζπλνιηθή θαηά ηελ
ζχκβαζε δαπάλε ηνπ φινπ έξγνπ, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο
ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο
εθαηφ (3%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α..

8.4

Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη
ππνρξεσηηθά νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο , αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα
ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο ηεο , ελψ ε πνηληθή ξήηξα γηα ηελ
ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο είλαη αλέθθιεηε. (άξζξν 49 παξ.1
ηνπ Ν. 3669 / 2008 ).
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ, επηβνιήο ξεηξψλ θ.ι.π.,
γηα ηα πξνκεζεπφκελα είδε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ
ηνπ Π.Γ. 118/2007.

8.5

Άξζξν 9. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - Μεραληθφο Δμνπιηζκφο
9.1

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.
Μέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηήλ ηελ Δ..Τ. θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ.609/85 θαη ππνβάιεη ζηε Γ1λνπζα Τπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαη γξακκηθφ δηάγξακκα ή δηάγξακκα κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο
(P.E.R.T) ζηα νπνία ζα ηεξνχληαη ε ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.
Παξάιεηςε ε ακέιεηα ζηελ άξηηα ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε ζπλεπάγεηαη εθηφο απφ ηελ επηβνιή
ηεο πνηληθήο ξήηξαο, πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη ηελ έθπησζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 6 ηνπ Ν. 3263/2004.

9.2

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.
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 ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ
αλαδφρνπ.

9.3

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. 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.

9.4

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνπ μέθπγε απφ απηφ, νχησο
ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
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9.5

Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν
αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν
Τπεξεζίαο.

Άξζξν 10. Πξνζσπηθφ αλαδφρνπ
10.1.

10.2

10.3

10.4

Σν έξγν δηεπζχλεηαη εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν ηεο,
απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία πνπ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο πνιηηηθφο ή αξρηηέθησλ κεραληθφο
ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο, εθηφο απφ πνιηηηθφ ή αξρηηέθηνλα κεραληθφ ππνρξενχηαη
λα δηαζέζεη θαη' αλέιεγθηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, έλα δηπισκαηνχρν κεραλνιφγν ή ειεθηξνιφγν ή
ειεθηξνιφγν-κεραλνιφγν κεραληθφ, θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο ππνκεραληθνχο, εξγνδεγνχο θαη
ινηπνχο ηερληθνχο θαη δ/θνπο - νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο.
ινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε
απαζρνινπκέλνπ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
Ο αλάδνρνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3669 / 2008..

Άξζξν 11. Φφξνη, Γαζκνί, θξαηήζεηο, εξγνιαβηθά πνζνζηά θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ
11.1

Σν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ππφθεηηαη ζε πξνείζπξαμε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο.

11.2

Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ γηα ηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθά ηνπ κέζα πνπ ζα
θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν αλάδνρνο απφ ηνλ εηδηθφ
θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα
θ.ι.π. θαζψο θαη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θφξνπο θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ,
φπσο απηέο ηνπ Ν.Γ. 4486/66 ΦΔΚ 131 ηεχρνο Α θαη 4535/66 ΦΔΚ 16 ηεχρνο Α, πεξί ηξνπνπνηήζεσο
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ φπσο απηέο
ησλ Ν. 2366/.53 (ΦΔΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΔΚ 273Α/27-12-71) θαη 893/79.

11.3

Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 0,5% ππέξ ΔΜΠ (ζχκθσλα κε ην άξζξν κφλνλ παξ.1 πεξ.
α ηνπ Ν. 546/1943).

11.4

Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 6ν/νν (εμ ηνηο ρηιίνηο) επί ηνπ πνζνχ πιεξσκήο, ρσξίο ην
ΦΠΑ (Ν.2166/93, άξζξν 27, παξ. 34 θαη 35). Γηα ηελ θξάηεζε απηή ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ζηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζην νπνίν ζα
θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν ινγαξηαζκφ 040/546107/30 ην πνζνζηφ ηνπ 6ν/νν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη εάλ κεηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ λέεο επηβαξχλζεηο ή θαηαξγεζνχλ
παιαηέο ή ηξνπνπνηεζνχλ ηζρχνπζεο, ηα αληίζηνηρα πνζά ζα είλαη ζε βάξνο ή ζε φθεινο ηνπ έξγνπ.

11.5

Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Νφκνπ 4013/2011 θαη ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκφ 30200/10-09-2012
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο).

11.6

Καηά ηελ είζπξαμε ησλ αλσηέξσ θξαηήζεσλ (11.3 θαη 11.4) επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 2% θαη ΟΓΑ επί
ραξηνζήκνπ 20% (άξζξν 10 παξ. 1 Ν. 187/1943).

11.7

ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ
εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδαο.

11.8

Δπί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε θαη' απνθνπή ηηκήκαηα δελ
πξνζηίζεληαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηαηί απηφ πεξηέρεηαη ζηα πξνζθεξφκελα απφ ηνλ αλάδνρν θαη'
απνθνπή ηηκήκαηα.

11.9

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη απνινγηζηηθά ηελ εηθαζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ
πινπνίεζε απηήο θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θαη ινηπέο εξγαζίεο,
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φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη
ζηνλ αλάδνρν, θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα
κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (άξζξν 55 ηνπ Ν. 36699/2008).
Δπί ηεο δαπάλεο θάζε απνινγηζηηθήο εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18%, κεησκέλν
ζχκθσλα κε ηελ κεηνδνζία ζην πνζνζηφ νθέινπο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, γηα ηηο
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 55, παξάγξ. 3-4, ηνπ Ν. 36699/2008).
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο δελ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο κε απνινγηζηηθφ
ζχζηεκα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ
ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία Δπί ηεο δαπάλεο θάζε απνινγηζηηθήο
εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18%, κεησκέλν ζχκθσλα κε ηελ κέζε ηεθκαξηή
έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο (άξζξν 55, παξαγξ. 10, ηνπ Ν 3669/2008).
Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.
11.10 Ζ δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Ω. (ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ, θιπ.) θαηαβάιιεηαη
απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηνπ ινγαξηαζκνχ
ηεο αληηζηνίρνπ δεκφζηαο επηρείξεζεο θαη απνδίδεηαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζε επφκελν
ινγαξηαζκφ, κεηά ηε πξνζθφκηζε πάληνηε ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θαη ινηπψλ
λνκίκσλ εγγξάθσλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακηάο επηπιένλ επηβαξχλζεσο.
11.11 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.

Άξζξν 12.

Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ.

12.1.

Α) Δξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο.

12.1.1

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην Μειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα
εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).

12.1.2

Αλ γηα θάπνηα εξγαζία δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, ζα επηκεηξείηαη
θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθά θαη κφλνλ εθηειεζζείζεο κνλάδεο θαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 6γ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3669/2008.

12.1.3

Θα εθαξκφδεηαη γεληθά ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 3669/2008

Άξζξν 13. Βιάβεο ζηα έξγα. Αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ
13.1

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε
επέξρεηαη ζην έξγν, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ
πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε
ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο
ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγ. 7 ηνπ άξζξνπ
58 ηνπ Ν. 3669 / 2008.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο.

13.2

Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε
αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλ ην έξγν
παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε
θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ.

13.3

Καη’ εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ έξγνπ ή ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ
έξγνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν δηθαίσκα απνδεκίσζεο
αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο
ησλ βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε
απνδεκίσζεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί επαθξηβψο ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 58 παξ.
4 , 5 θαη 6 ηνπ Ν 3669 / 2008. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή δεκηψλ ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα ηνπ δνζεί εληνιή θαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν 3669 / 2008. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ
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απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ αλσηέξα βία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
13.4

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε
πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ
επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη
νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα
νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.

13.5

Γεληθά γηα ηηο βιάβεο ζηα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3669/2008.

Άξζξν 14. Πηζηνπνηήζεηο - εληνιέο πιεξσκψλ – επηκεηξήζεηο – ηειηθφο ινγαξηαζκφο
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζα γίλνληαη κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012,
ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Οη
πηζηνπνηήζεηο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία,
ζηα απαηηνχκελα αληίηππα, αλά κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα.
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. 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 (άξζξν 6.2 ηεο παξνχζεο
ΔΤ) , 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.
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 ηεο
αλαζεψξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
- ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία,
- βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,
- βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,
- γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνπνίεζε.
Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο
ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζ’ απηφλ.
Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ, ν
αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπψλ Σακείσλ
φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο .
Γεληθά γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο , πξνψζεζεο θαη πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.
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Άξζξν 15. Αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ - κειέηε ηνπ έξγνπ - ηξνπνπνηήζεηο κειέηεο
15.1

15.2

15.3
15.4

15.5

Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο
θαηαζθεπψλ, επί κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα
πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ
ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο
Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ (φπσο ηνίρνη, δηαρσξηζηηθά, θαηψθιηα,
επηρξίζκαηα, θηγθιηδψκαηα θ.ι.π.) πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηελ αληνρή
θαη θαιή εκθάληζε ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ κε ηα ππφινηπα (εζσηεξηθά ή
γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζηαηηθά απηφλνκα.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε, ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, αιιηψο ε
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, άλεπ εηέξνπ θαη κε
ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη
αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα δεηήζεη
έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα
ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηελ
ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα
θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο.

Άξζξν 16. Πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθψλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλειαηηψκαηα-παξάιεηςε ζπληήξεζεο
16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

16.6
16.7

ια ηα πιηθά θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο, ρσξίο
βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε
εθείλα πνπ δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα γηα ηα νπνία ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία
νξίδεηαη φηη ε πξνέιεπζε ηνπο ζα είλαη απφ ηελ αιινδαπή.
Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά
δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν. 3669/2008 πεξί ησλ ηζρχνλησλ
θαλνληζκψλ θαη ησλ Δζληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (Δ.ΣΔ.Π), κε αξηζκφ απφθαζεο
ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 θαη ΦΔΚ Β/2221/30-07-2012, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο
εξγνιαβίαο , αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο,
ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θ.ι.π.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο επί ηεο αμίαο
ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ.
Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.
Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ
παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα βιάβε, δεκηά ή απψιεηα
πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.
ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε ζπληήξεζεο
ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν 3669 / 2008.
Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ
νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο 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 ηνλ
επαλέιεγρν ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 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 έιεγρνο θαη παξαιαβή
πιηθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.
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16.8

16.9

16.10

16.11

Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ ηα
εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια θξαηηθά εξγαζηήξηα. Ζ δαπάλε γηα ηηο
εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε
αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη
απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε εξγαζία
παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ εηδηθή
δηαηαγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ζ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη
εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε
θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην
ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή
δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο.
Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε
παξάγξαθνο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Με
ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξηο φηνπ εθδνζεί
απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ έλζηαζε. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ
επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή ηνπ
ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε ηνπ ειαηηψκαηνο ή νη
εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαηαγή γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηνλ
αλάδνρν. Ζ πξντζηακέλε αξρή απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηεο ελζηάζεσο θαη γηα λα εθδψζεη ηελ
απφθαζή ηεο κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έξεπλαο, αλ ην
θξίλεη απαξαίηεην. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε απηή.
Γεληθά έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν 3669 / 2008. , θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν 3669 / 2008, πνπ πξνβιέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ειαηησκάησλ ζηα έξγα.

Άξζξν 17. Πνηφηεηα θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
17.1

ιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 3669 / 2008, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο επίβιεςεο
ηνπ έξγνπ.

17.2

Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ), (άξζξν 59 ηνπ Ν.3669/2008 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη κε ηνλ Ν.4070/2012) πνπ ζα ππνβάιεη ν αλάδνρνο κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/13.10.2000 (ΦΔΚ 1265 Β΄), ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001
(ΦΔΚ 1013 Β΄), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (ΦΔΚ 928 Β΄) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ησλ απνθάζεσλ: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ 19.1.2001 (ΦΔΚ 94 Β΄), β)
ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 (ΦΔΚ 624 Β΄) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζψο θαη γ) ε Γ14/43309/5.3.2001 (ΦΔΚ 332 Β΄) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ζα απνηειεί ην εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη ζα
παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο
ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα έξγα ησλ
νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο 2εο ηάμεο ηνπ ΜΔΔΠ,
δελ απαηηείηαη πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ.

17.3

Σν Π.Π.Δ. ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ζα
πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε πιήξε
ελαξκφληζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο
ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ
ζηνηρείσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.

Άξζξν 18. Υξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ
18.1

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ γηα ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηε εκεξνκελία ηεο
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18.2

βεβαησκέλεο πεξάησζήο ηνπ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν 3669 / 2008. Μεηά ηελ
πάξνδν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή.
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. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην ζρεηηθφ άξζξν
74 ηνπ Ν.3669 / 2008.

Άξζξν 19. Ζκεξνιφγην έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεψζεηο – Αθαλείο εξγαζίεο
19.1

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ
Ν 3669 / 2008. Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο.

19.2

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

19.3

Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο
ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, άξζξν 52 ηνπ Ν 3669 / 2008 , φπνπ
ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, αιιηψο ζα
ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ δχλαληαη λα
πηζηνπνηεζνχλ.

Άξζξν 20. Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669 / 2008 ηφζν γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν , θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ , κφλνο ππεχζπλνο είλαη
ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ
αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο,
ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο – δηθαζηηθή
επίιπζε δηαθνξψλ).
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε
δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ νη κεηαβνιέο
απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ. ( άξζξν 37 παξ. 3 ηνπ Ν 3669 /
2008 )
Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ,
θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο
λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ.
ε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή εληνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν ηνπ
έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαη λα
επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν 3669 / 2008.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο ζπκπιεξψζεηο ή
ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ( άξζξν 37 ηνπ Ν 3669 / 2008. )
δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 57 ηνπ Ν 3669 / 2008 , ιφγσ
ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη
απφ ην λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη, ζε φιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 778/1980 (ΦΔΚ 193Α /26-8-80) πεξί κέηξσλ
αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ην ΠΓ 1073/1981 (ΦΔΚ 260Α /16-9-81) «πεξί κέηξσλ
αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ
αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ», ηνπ ΠΓ 305/96 θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
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20.9

20.10
20.11

20.12

20.13

20.14
20.15

20.16
20.17

20.18

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο
αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμήο ηνπο.
Ο αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.
Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ
παξαιαβή ηνπο απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε δεκηά ή απψιεηα πνπ ελδερνκέλσο
επέιζεη ζ’ απηά.
Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ ή κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία σο
εμήο:
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ππεξεζία
εγρεηξίδην (πξνζπέθηνπο) θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη δείγκαηα (εάλ
δελ πξφθεηηαη γηα νγθψδεο κεράλεκα).
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα
πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.
Σα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ
κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ ιφγσ επηινγήο. Ζ
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ
δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο αλσηέξσ. ια ηα κεραλήκαηα θαη
ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ Τπεξεζία έρεη
ην δηθαίσκα λα παξαπέκπεη απηά γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θιπ. λα
ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε,
γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε άδεηαο,
πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ζ αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ κειεηεηψλ ζηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απηήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ
εξγνηαμίνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ θιπ. θαη ηε κεηαθνξά
ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη
εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα
πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη
λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο.

Άξζξν 21. ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑΤ)
21.1.

Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο,
δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο
αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.

21.2.

χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). Ο αλάδνρνο ζα
πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην
ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:

21.2.1

Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.

21.2.2

Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ
ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο,
θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο
(Ν-1568/85, ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, ΠΓ-294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ
αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο
γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ
ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή
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αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ ν
αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ95/99, ΠΓ-17/96 ) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ).
21.2.3

Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.

21.2.4

Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.

21.2.5

Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα:
αλαθνξά αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,
αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,
ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ

21.2.6

Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ
ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.

21.2.7

Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ

21.2.8.

21.2.9.

21.2.9.1.

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ,
ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε
λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη
επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.
Άιιεο πξνβιέςεηο
Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην 'Έξγν πξνο ην αξκφδην ΚΔΠΔΚ
ηνπ ΔΠΔ
Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ
Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην.
Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο.
Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ. Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ
έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ
ΦΑΤ, ηνλ νπνίν παξαδίδεη ζε δχν απιά αληίγξαθα θαη δχν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή
κνξθή.
Ζ παξάδνζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ απφ ην Γήκν ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ζε δχν (2) θάζεηο σο εμήο:
α) Καη’ αξρήλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκβάζεσο ζα δίδεηαη ζε θιεηδσκέλε ειεθηξνληθή
κνξθή κφλν γηα αλάγλσζε.
β) πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνχλ νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζρέδηα ζχκθσλα
κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο (as built), ζα δίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κφλν
ηα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο.
Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ)
εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 'Έξγνπ (θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή) ζηνλ Γήκν, ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ
έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ
Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε
ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
Γεληθά
Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ

21.2.9.2.

Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.

21.2.9.3.

ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.

15 από 35

21.2.9.4.

Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.

21.2.9.5.

Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.

21.2.9.6.

πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.

21.2.9.7.

Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ.

21.2.9.8.

Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πρ εηδηθνί
ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα
πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο.

21.2.9.9. Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
21.2.9.10. Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο
επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο
επηθηλδπλφηεηαο πρ
Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη.
21.2.9.11. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.
21.2.9.12. Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα
II ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ-305/96).
Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
21.2.9.α

Α. Γεληθά: είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, αξηζκφ αδείαο, ζηνηρεία ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ.

21.2.9.β

Β. ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, παξαδνρέο κειέηεο, ηα
ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε".

21.2.9.γ

Γ. Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ.
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ
δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο,
ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.

21.2.9.δ

Γ. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη:
Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πρ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ
απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ
ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε
πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ.
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ νδεγίεο
ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε
ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ.
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή
ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη
λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.

21.3.

Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ
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ιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη
απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ
απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 22. Αζθαιίζεηο
Ο Αλάδνρνο νθείιεη – κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ
θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο ) πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
22.1.1

Καηά ηελ ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο
ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.

22.1.2

Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.

22.1.3

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.

22.1.4

Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.Γ.
400/1970. νη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ
γίλνληαη δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ.

22.1.5

Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ αιινδαπή, ζα
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ.
400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/ 1985.

22.1.6

Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ,
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο,
εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. Καη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο
γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο
ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.

22.1.7

ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο:
ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Θα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ηεο ππνινίπνπ .Τ. θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Θα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΚηΔ.
Ζ έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηνπ απνδνρήο φηη νη φξνη ησλ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο .Τ.

22.1.8

Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί Αζθαιηζηηθφ
βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο,
ζα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.

22.1.9

Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ηνλ Νφκν 487 /
76 θαη ην Π.Γ. 237 / 86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε
απφ ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.

22.1.10

Οη αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ρψξεο κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία.
Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηαηξεηψλ, ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ιπζηηεινχο ειέγρνπ.
Οπσζδήπνηε, καδί κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ελεκεξσηηθφ
θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ζεκείσκα πνπ λα
αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη αζθαιίζεη ζηελ Διιάδα.

22.1.11

α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ
Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη
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ν ΚηΔ, ππφςε ησλ δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ
εθηέιεζε-ζπλέηαμε σο Αλάδνρνο
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ.
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ
νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ
ΚηΔ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ.
β) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
- λα επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ.
Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο.
γ) Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ηεο .Τ. πεξί « Αζθαιίζεσλ » θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη
πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ
άξζξν ηεο .Τ.
Γηαθνξεηηθά ν ΚηΔ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο ηνπ ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ
πιεξεμνχζηνο.
22.1.12

Δπηζχξεηε ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ:
α) Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη Διιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ
έξρεηαη ζε αληίζεηε πξνο θαλφλα Γεκνζίαο Σάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400 / 1970
είλαη άθπξν.
β) Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δε ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί
απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
γ) Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ ζχληαμεο θαη
εθηέιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξα εάλ απηή παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο.
Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην
ηνπ ηφπνπ.

22.2

ΔΗΓΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΗ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ

22.2.1

Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο
ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε 15 εκέξεο απφ ηε
ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ απφ ην ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο
αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(εο) ζχκβαζε(εηο) ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί
κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο
δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζε(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο
θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη
ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα:
-λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ
Αλάδνρν, αλ ππάξρεη.
-ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο
εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ
-ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο
είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην.
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Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη:
-γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη
-γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ
πνζψλ .
22.2.2

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην
νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ
αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζή ηνπ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ
θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.12.2.1.
Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ.

22.2.3

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ(ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί
λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
-λα παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν
-ή λα εθπίπηεη ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ

22.2.4

ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε, παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ., γηα
νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο
κε εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ
θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη
πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα
ρέξηα ηνπ.

22.2.5

ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην
Έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ
θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.

22.3

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚηΔ ΣΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
ΜΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΚΚΗΝΟΤΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

22.3.1

Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή πεξίνδνο
αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο ζα γίλεη δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
πιήξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο).

22.3.2

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ 21.5.1,
21.5.2 θαη 21.5.3.

22.3.3

Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ζα αθνξά:
-ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ
-ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο .Τ.

22.3.4

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα
πέληε (15) εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο «Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» (Cover Note), φπνπ λα
αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

22.4

ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

22.4.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα
Ννκνζεζία.
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22.4.2

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη
αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ
ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο
ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.

22.4.3

Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.12.4.1 θαη 12.4.2, ν δε Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.

22.4.4

Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ.

22.5

ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ»

22.5.1

ΑΦΑΛΗΖ ΔΝΑΝΣΗ ΤΛΗΚΩΝ ΕΖΜΗΩΝ

22.5.1.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο ¨θαηά παληφο θηλδχλνπ¨ θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ ηνπ έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή
αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή Έξγνπ, φπσο απηή ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζην ηεχρνο ηεο
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ πεξαηηέξσ
αλαπξνζαξκνγέο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.

22.5.1.2

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή θαηαζηξνθήο,
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, φπσο απεξγίεο,
θνηλσληθέο ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε
ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά
(manufacturer’s risk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά,
αλζξψπηλν ιάζνο θιπ), ιαλζαζκέλε εξγαζία, ειιηπή ζπληήξεζε, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θιπ.
Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα:
-Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά
ζπάληαο εκθάληζεο.
-Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην Έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα
ζπκβάληα.
κνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο
κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν.

22.5.1.3

Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα
ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ
Έξγνπ.

22.5.1.4

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο (νη νπνίεο εμαηξνχληαη
δηεζλψο) πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο –θαη κφλν απηέο- αηηίεο.
α. αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν, ζηαζίαζε ή
θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο.
β. ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ θαχζε
ππξεληθνχ θαπζίκνπ.
γ. σζηηθά θχκαηα πξνζθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε
ηαρχηεηα ίζε πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή ηαρχηεηα.

22.5.1.5
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εηήζηα βάζε, λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή
αμία ηνπ Έξγνπ, ιακβαλφκελεο ππφςε θαη ηεο Αλαζεψξεζεο.
22.5.1.6
ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο.
22.5.1.7
Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη νη κφληκεο ή/θαη
πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηπρφλ ¨παξαθείκελε πεξηνπζία¨ θαζψο επίζεο θαη ν
πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα
κε ηε ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν.
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22.5.2 ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ
22.5.2.5

Αληηθείκελν αζθάιηζεο
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ¨ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ¨ ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη
αζθαιηζηέο ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή
ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη
δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ θαη Πεξηφδνπ
πληήξεζεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ
ηνπ Έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη
ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο
πεξηιακβάλεη θαη ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ
ξσλ θαη πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.
Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο/εγθαηαζηάζεηο

22.5.2.6

Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο
Ή επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κεο ηελ Οξηζηηθή
Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.

22.5.2.7

ξηα Απνδεκίσζεο
(1) Σα ειάρηζηα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε Αζηηθήο
Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη ηα αθφινπζα:
α Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ
ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ Σξίησλ
295.000,00 €
β. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ
θαηά άηνκν

295.000,00 €

γ. Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ παζφλησλ
………………..1.450.000,00 €
δ. Σν αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο Αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηε πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη
θαη΄ειάρηζηνλ
2.940.000,00 €
(2) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά ηελ
πεξίνδν πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ Αζθαιηζηψλ ζα
αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ην νπνίν ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ
Έξγνπ.
(3) ην αζθαιηζηήξην ζα πξνβιέπεηαη θαη θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ
απαζρνινχκελνπ ζην έξγν ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο
(επζχλε εξγνδφηνπ). Σα πξνβιεπφκελα ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσλ (πέξαλ ησλ
απνδεκηψζεσλ ηεο βαζηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, π.ρ. Η.Κ.Α.) ζα είλαη 88.050,00 Δπξψ αλά
άηνκν θαη αηχρεκα, 450.000,00 Δπξψ ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ αηπρήκαηνο θαη 880.000,00
Δπξψ αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο.
22.5.3

ΑΦΑΛΗΖ ΚΤΡΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ¨ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ¨

22.5.3.5

Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ¨θαηά παληφο θηλδχλνπ ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο
(Δηδηθφο θαη πλήζεο ¨Βαξέσο Σχπνπ¨) Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ.

22.5.3.6

ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα
ησλ αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο
αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο
δπλακηθφηεηαο.
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22.5.3.7

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο
(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ
νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.

22.5.3.8

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε
αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.12.5.1.4.

22.5.3.9

Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο
αλαγθαίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ή επζχλε
ησλ αζθαιηζηψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ
κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ.

22.5.3.10 Ζ αζθάιηζε «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε αλεμάξηεην
εληαίν αζθαιηζηήξην, ην νπνίν ν Αλάδνρνο ελδερφκελα λα δηαηεξεί ζε ηζρχ γηα κέξνο ή ην ζχλνιν
ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα απνθεχγεηαη δηπιή αζθάιηζε ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή
βεβαίσζε απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία φηη ηα Μεραλήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην
ζπγθεθξηκέλν έξγν «θαιχπηνληαη γηα ηηο ίδηεο δεκηέο ηνπο κε ην Αζθαιηζηήξην
ππ΄αξηζκ………………….ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαη αλαλεψλεηαη θαλνληθά».
Οη φξνη αζθάιηζεο θαη νη απνδεκηψζεηο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα κελ είλαη
θαηψηεξνη απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
22.6

ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ – ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ (Μ.Δ.)

22.6.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα θαη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πνπ πξννξίδνληαη
γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.

22.6.2

Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν
Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηε Δπίβιεςε γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί.

22.6.3

Ή ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί
εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε.

22.6.4

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε κε
βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο. Ωο απηνθηλνχκελα
κεραλήκαηα έξγσλ , πνπ εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε
ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Καηάηαμεο ζεσξνχληαη ηα
αλαθεξφκελα παξαθάησ:
Φνξησηήο, εθζθαθέαο, εθζθαθέαο-θνξησηήο, ηξαθηέξ-θνκπξεζέξ, θνξησηήο-θνκπξεζέξ,
πξνσζεηήο, ηζνπεδσηήο, γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, κπεηνληέξα απηνθνξησλφκελε,
γεσηξχπαλν, ζθχξα, πδξαπιηθή, κεράλεκα επνχισζεο ιάθθσλ, εθρηνληζηηθφ, γνκσηήο,
θαδνθφξν, θφζθηλν κεραληθφ, εξγνηαμηαθφ απηνθίλεην (ηάκπεξ), ρηνλνδηαζηξσηήξαο,
θιηκαθνθφξν,
αλαβαηφξην,
ειεθηξνπαξαγσγφ
δεχγνο,
αιαηνδηαλνκέαο,
εθηνμεπηήο
αζβεζηνθνληάκαηνο, ακκνβνιηζηηθφ, κεηαθνξηθή ηαηλία, θιηκαηηζηηθφ, παξαζθεπαζηήο κπεηφλ,
ιηπαληήο, κεηαηνπηζηηθφ βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, επεμεξγαζηήο απνξξηκκάησλ. Πξέζα
απνξξηκκάησλ, ππξνζβεζηηθφ, ζπαζηήξαο ειαζηηθψλ-πιαζηηθψλ, ζηαζκφο βάζεο θαη
θαηαβξεθηήξαο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κεράλεκα απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.

22.7

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ
ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξ.12.5 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη
αθφινπζνη εηδηθνί φξνη:

22.7.1

ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) θαη ην πξνζσπηθφ
απηνχ, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο.
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Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο ηνλ ΚηΔ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη ηνπ
ΚηΔ (θαη/ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξαξηήκαηνο ¨Γηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ¨

22.7.2

(cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά:

22.7.3
-

ηνπ Αλαδφρνπ

-

θαη/ή ησλ Μειεηεηψλ

-

θαη/ή ηνπ ΚηΔ

-

θαη/ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ

-

θαη/ή κέξνπο ή ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ
κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή
παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο
Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη/ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ
πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ.
Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ
θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ
αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.

22.7.4

ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ,
Πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ.,
απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ εγγξαθή γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε
ηνπ ΚηΔ.
Δθφζνλ ν ΚηΔ δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη
ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο, ή άιινπ είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε
απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο
εθρσξείηαη ζηνλ ΚηΔ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα
θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηνλ ΚηΔ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.
Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ΚηΔ θαη΄νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη
απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε.

22.7.5

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ, ησλ πκβνχισλ
ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη
ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ.

22.7.6

Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηνλ ΚηΔ.

22.7.7

Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηνπ
ΚηΔ θαη/ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 9.2.2 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε
Πξνζηήζαληνο).

22.7.8

Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή χκβαζε
ζπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
ππναζθάιηζεο.

Άξζξν 23. Απμνκείσζε εξγαζηψλ - λέεο εξγαζίεο - θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ππεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο – αλαζεψξεζε.
23.1

23.2

Αλ κεηά απφ απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο παξαζηεί αλάγθε εθηέιεζεο
λέσλ εξγαζηψλ ή κε εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ, ζα εθαξκφδεηαη αλάινγα ην άξζξν 57 ηνπ Ν. 3669 /
2008.
Αλ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ επί κέξνπο
εξγαζηψλ, χζηεξα πάληνηε απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη αληίζηνηρα
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Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
(παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3669/2008). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε
εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα ή θαη ηελ
εθηέιεζε ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ κελ ζηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα αιιά ζε
πνζφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
ηηκνιφγην κειέηεο εξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο.
23.3

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.α, β, γ ηνπ
άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3669/2009.

23.4

Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία πνπ αθνξά ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε ηηκέο
κνλάδνο, ε ηηκή ηεο πνπ ζα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 23.2. θαη 23.3. ζα κεηψλεηαη θαηά
ην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ αλάδνρν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία
ππάγεηαη θαη ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ
αλαδφρνπ.

23.5

Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία ή εξγαζία ζε πνζφηεηα επί πιένλ ή επί έιαην ηεο
πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ κειέηε πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε θαη' απνθνπή
ηίκεκα ε ηηκή ζα θαλνλίδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 23.3
Οη ππάξρνπζεο ή νη πξνθχπηνπζεο ηηκέο ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 18% γηα ην φθεινο θ.ι.π ηνπ
αλαδφρνπ θαη ζα απνκεηψλεηαη ε ηηκή απηή κε ηελ ΜΔΖ ΣΔΚΜΑΡΣΖ ΔΚΠΣΩΖ ΣΩΝ ΚΑΣ
ΑΠΟΚΟΠΖΝ ΣΗΜΖΜΑΣΩΝ.

23.6

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.
3669/2008 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηδηαηηέξα κε ηελ παξ.2 ηνπ αξ.70 ηνπ Ν.4313/2014
ΦΔΚ 261 Α’ .

23.7

Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη
απνηηκάηαη κε θαη' απνθνπή ηηκήκαηα, ζα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο
Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.

23.8

Οη κεηαβνιέο ησλ εξγαζηψλ (αχμεζε ή κείσζε) θαζψο θαη νη λέεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ
γίλνληαη ζπκβαηηθφ αληηθείκελν κε ζχληαμε αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ θαη έγθξηζε ηνπ απφ
ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Γεληθά γηα ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ηνπ (Α.Π.Δ) εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008.

23.9

Ο ρξφλνο ζχληαμεο ησλ ηηκψλ, είλαη Γ΄ ΣΡΗΜΖΝΟ ηνπ 2015,

Άξζξν 24. Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ Γηνηθεηηθή
παξαιαβή
24.1
24.2
24.3
24.4

Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 3669 / 2008,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.
Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3669 / 2008.
Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν. 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.
Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3669 /
2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.

Άξζξν 25. Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
25.1

25.2

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά ηνπ
κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο, (ζε απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηελ
δνθηκή ηεο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ),
ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ
απαηηεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη
ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Δπίζεο νη δνθηκέο ,νη έιεγρνη
θαη ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια γηα ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ
Γεληθή Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Γ.Σ..Τ. Ζ/Μ), ηηο αληίζηνηρεο
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25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ., ηνπο θαλνληζκνχο εγθαηαζηάζεσλ, ηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά πξφηππα, ηηο νδεγίεο
ηεο Δ.Δ. θαη ηνλ λφκν.
Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, λα
ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη
ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
εθηειέζζεθαλ απ' απηφλ. Μία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο,
ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηελ ρξήζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε
ακνηβή γη' απηφ. Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν 3669 / 2008.
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.
Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζζεί 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 άιισλ
πηζαλψλ εξγαζηψλ.

Άξζξν 26. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηψλ
26.1
26.2
26.3

26.4
26.5

26.6

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε ηξία (3) αληίγξαθα ζηελ Τπεξεζία :
Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1 : 200 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ηνπ θηηξίνπ κε πςνκεηξηθέο θαη
νξηδνληηνγξαθηθέο ελδείμεηο.
Αθξηβή δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:50 ή 1:100, ζεκειηψζεσλ - μπινηχπσλ (θαηφςεσλ θαη ηνκψλ) κε
ηνλ νπιηζκφ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο ηηκεκάησλ, φπσο
βάζε, δηαζηάζεηο, ζέζεηο, δηαηνκέο θιπ. πιήξσο αληαπνθξηλφκελα κε ηα πξαγκαηηθψο εθηειεζζέληα
έξγα.
Καηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζε θιίκαθα 1 : 50.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ, έγρξσκεο
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 φιεο νη φςεηο, φισλ ησλ
θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο
θαη θαιιηηερληθέο κε κεγάιε αλάιπζε.
Θα εθηππψλνληαη ηξία αληίηππα απφ θάζε κία δηαζη. 18 Υ 27 εθ. ζε θαιήο πνηφηεηαο θσηνγξαθηθφ
ραξηί, ζα παξαδίδνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Γηα θάζε θηίξην ζα ιακβάλνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ηέζζεξα (4) έγρξσκα SLIDES.
Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ εγθαηαζηάζεσλ , λα ζπληάμεη
ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζε ηξία (3) αληίηππα (έλα γηα ην θάθειν
επίβιεςεο , έλα γηα ην αξρείν Σ.Τ. θαη έλα γηα ηελ Γ/λζε Δθηειέζεσο έξγσλ) πιήξεηο θαη
ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

Άξζξν 27.

27.1

27.2

Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδφρνπο
Φζνξέο απφ εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηνλ αλάδνρν

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο
ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπο, κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θιπ.) θαη λα
ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ απφ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη
ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
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 Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
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27.3
27.4

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ, θαη απιαθηψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
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 ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά, ζηελ πξνεγνχκελε ηνπο θαηάζηαζε.

Άξζξν 28. θπξνδέκαηα
28.1

28.2
28.3

28.4

28.5

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 1329/Β/06-11-2000), ηηο δηνξζψζεηο παξνξακάησλ
ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 1153/Β/12-08-2003), ηηο λεψηεξεο πξνζζήθεο ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ
447/Β/05-03-2004) θαη (ΦΔΚ 576/Β/28-04-2005), ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 270/Β/1603-2010), ηνλ ΔΑΚ 2000 (ΦΔΚ 2184/Β/20-12-1999), ηηο ηξνπνπνηήζεηο – ζπκπιεξψζεηο ηνπ ΔΑΚ
2000 (ΦΔΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΔΚ 1153/Β/12-08-2003), (ΦΔΚ 1154/Β/12-08-2003) θαη (ΦΔΚ
270/Β/16-03-2010).
Ζ αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα,
απφδνζεο πνιιαπιάζηνπ αθέξαηνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ.
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. κνηα ηνλ
αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο Α, Β, Γ θαη Γ ηεο παξ. 13.7.7. ηνπ Καλνληζκνχ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο.
Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη κε
ρξήζε δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ρξήζεσο δνλεηψλ. Ζ δαπάλε
απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ , φπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηελ
δηάζηξσζε ηνπ. Ζ ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε δαπάλεο ηνπ
αλαδφρνπ, κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο (ηξία δνθίκηα εκεξεζίσο γηα θάζε
ζχλζεζε θαη γηα θάζε 100 Μ3 ζθπξνδέκαηνο).
Λήςε ππξήλσλ (θαξψησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη δνθηκή ηεο αληνρήο ηνπο ζα γίλεηαη κε
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.

Άξζξν 29. Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε

29.2

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 (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε).
Ζ πάξα πάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά
θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα 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 ηελ ζχκβαζε.

29.3

Ζ πάξα πάλσ παξαιαβή γηα ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3669 / 2008.

29.4

Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. ( παξ. 5 άξζξνπ 72 ηνπ Ν 3669 / 2008 ).

29.1

Άξζξν 30. χλδεζε κε δίθηπα Ο.Κ.Ω. – Δθδφζεηο αδεηψλ
30.1

30.2
30.3

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν λα θξνληίζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο
ηελ παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, κε (ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ) γηα ηηο αλάγθεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα γίλεη ε παξνρή θαη ζχλδεζε ησλ
θηεξίσλ ηνπ έξγνπ κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Ω (ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ θιπ.).
Ζ δαπάλε ησλ πάξα πάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ (παξάγξαθνο 30.2) βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ
ηηο θαηαβάιεη είηε απ' επζείαο ζηνπο Ο.Κ.Ω, είηε ζηνλ αλάδνρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο ηηο
έρεη ήδε πξνθαηαβάιεη, θπζηθά κε ηελ πξνζθφκηζε πάληνηε ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ
θιπ. λνκίκσλ εγγξάθσλ.
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30.4
30.5

30.6

Δηδηθά ε δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ Ο.Σ.Δ εγθαηεζηεκέλνπ εζσηεξηθνχ ηειεθσληθνχ
θέληξνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, έζησ θαη αλ απηφ δελ κλεκνλεχεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
έθδνζε ηνπ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ηνπ
νπνίνπ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην Α1 θαη’ απνθνπή ηίκεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο θαη
αλαθέξεηαη ζην άξζξν Α1 ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο.
Δπίζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηελ
νηθεία Πεξηθέξεηα ηνπ αλειθπζηήξα, ε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή ειεθηξνδφηεζή ηνπ, θαζψο θαη ε
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο, ε νπνία ππνρξεσηηθά ζα έρεη
εθδνζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 31. Δμππεξέηεζε ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο
31.1 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. ( άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ Ν
3669 / 2008 ).
Άξζξν 32. Δμππεξέηεζε Οξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Ο.Κ.Ω.)
32.1.
32.2.

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.
Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία αλάκημε, ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη θάζε
δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο
θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.

Άξζξν 33. Καζαξηζκφο θαηαζθεπψλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ
33.1

33.2

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή ηνπ φινπ
έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζε 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 παξάδνζε ηνπο, απνιχησο θαζαξψλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη
απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ' φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία.
Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο πάξα πάλσ 29.1. εξγαζίεο,
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (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.

Άξζξν 34. Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ
34.1

34.2

34.3

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην εξγνηάμην, φια ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 447/75, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε
θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ κε
(ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε
θάζε θαηά λφκνλ αδείαο, θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη ηηο
αλαγθαίεο αηηήζεηο γηα παξνρέο θαη ζπλδέζεηο κε ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θιπ. θαη λα θαηαβάιεη θάζε
δπλαηή θξνληίδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.
Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζηα εξγνηάμηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ
ηνλ Νφκν, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζ' φιε ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 447/75, πεξί αζθάιεηαο ησλ ελ ηνηο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ, ην Π.Γ. 770/80, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ην Π.Γ. 1073/81, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
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34.4

34.5
34.6
34.7

34.8

34.9

34.10

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη θάζε άιιε
δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
εθαξκφδεη ηα πεξί ηάμεσο θαη αζθάιεηαο επί αηπρεκάησλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε πνπ ζα ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζην πξνζσπηθφ
ηνπ ή ζε ηξίηνπο, απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
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.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο ζε φιεο γεληθά ηηο
ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ
απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, φιεο ηηο
απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζ' απηήλ δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε
κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ζ' φιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε γηα ην, γηα ηελ εθηέιεζε ην
έξγνπ, απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θιπ. πξνζσπηθφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί αηχρεκα ζ'
απηφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην παξά πάλσ πξνζσπηθφ ηνπ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) θαη ηα θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. ε
πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηνλ αζθαιίζεη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
Γεληθά ν αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 37 ηνπ Ν 3669 /
2008 θαη γεληθφηεξα απφ φιεο ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.

Άξζξν 35. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*.
35.1.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.79), Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).

35.2.

ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.)
θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37παξ.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 : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-301, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, 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 : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.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 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ.
42- 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).
----------------------------------------------------------------------------------------* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο
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ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.
35.3.
35.3.1

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα
:
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 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500
εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην
παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8)
θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ.
37 παξ.8 θαη αξ.182).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ
παξαιήςεηο πνπ ζα 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 (αξ. 3
παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην
Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10)
θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (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.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο
ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 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 : Π.Γ.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 άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ
Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75).
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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 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κ ε η ελ ε θπφλεζε η νπ  ΑΤ θ αη η ελ θ αηάξηηζε η νπ Φ ΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
35.3.2 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 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.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 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 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 (αξ.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 :
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 (αξ.43 παξ. 1 α 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 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.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 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί
θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 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 (αξ.43παξ.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 (αξ.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 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
35.3.3 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 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α
130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
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Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ
θαη ηεο Γ/λνπζαο 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
φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
35.3.4 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 Ζ.Μ.Α. 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.
35.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην.
35.4.1 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
(αξ.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 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, 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 : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.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 - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4,
8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81
(αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. 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 : Π.Γ.1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
35 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 Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
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- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ
αζθαιή δηέιεπζε ησλ 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 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ.
απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν.
3542/07 (αξ.43,44).
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 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ.
31,35).
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 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV
κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07
(αξ.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 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
35.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.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
(αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), 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 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β
ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4
θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.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 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα
ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
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 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη
αξ.4. παξ.7 ).
35.5.
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 :
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35.5.1

35.5.2

35 5.3

35.5.4

35.5.5

35.5.6

35.5.7

35.6.

Καηεδαθίζεηο:
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93,
Ν.2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη
νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00,
ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο:
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ
305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο
ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β
ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.
ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
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, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ.
απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα.
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε
πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα
ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
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 ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
A. 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), Ν. 4030/12 (ΦΔΚ 249/Α/12)
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π. Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128/Α/77),Π. Γ. 95/78 (ΦΔΚ 20/Α/78),
Π. Γ. 216/78 (ΦΔΚ 47/Α/78),
Π. Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193/Α/80),Π. Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260/A/81),Π. Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106/Α/89),
Π. Γ. 31/90 (ΦΔΚ 31/Α/90), Π. Γ. 70/90 (ΦΔΚ 31/Α/90),
Π. Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38/Α/91),
Π. Γ. 499/91 (ΦΔΚ 180/Α/91),Π. Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220/Α/94), Π. Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/Α/94),
Π. Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221/Α/94),Π. Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67/Α/95), Π. Γ. 455/95 (ΦΔΚ 268/Α/95),
Π. Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212/Α/96),Π. Γ. 89/99 (ΦΔΚ 94/Α/99),
Π. Γ. 304/00 (ΦΔΚ 241/Α/00),
Π. Γ. 155/04 (ΦΔΚ 121/Α/04),Π. Γ. 176/05 (ΦΔΚ 227/Α/05), Π. Γ. 149/06 (ΦΔΚ 159/Α/06),
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Π. Γ. 2/06 (ΦΔΚ 268/Α/06),
Π. Γ. 57/10 (ΦΔΚ 97/Α/10)

Π. Γ. 212/06 (ΦΔΚ 212/Α/06), Π. Γ. 82/10 (ΦΔΚ 145/Α/10),

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
ΤΑ 130646/84 (ΦΔΚ 154/Β/84),
ΚΤΑ 3329/89 (ΦΔΚ 132/Β/89),
ΚΤΑ 8243/1113/91 (ΦΔΚ 138/Β/91),
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 (ΦΔΚ 187/Β/93),
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΔΚ 765/Β/93), ΚΤΑ αξ. 8881/94 (ΦΔΚ 450/Β/94),
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 (ΦΔΚ 451/Β/93),
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΔΚ 301/Β/94),
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΔΚ 73/Β/94),
ΤΑ 3131.1/20/95/95 (ΦΔΚ 978/Β/95),
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΔΚ 677/Β/95), ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΔΚ 1035/Β/96),
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 (ΦΔΚ 113/Β/97), ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 (ΦΔΚ 987/Β/99),
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 (ΦΔΚ 1186/Β/03), ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03(ΦΔΚ708/Β/03),
ΚΤΑ αξ.6952/11 (ΦΔΚ 420/Β/11),
ΤΑ 3046/304/89 (ΦΔΚ 59/Γ/89),
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΔΚ 1035/Β/00), ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 (ΦΔΚ 1176/Β/00),
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 (ΦΔΚ 686/Β/01),
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 (ΦΔΚ 266/Β/01),
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 (ΦΔΚ 16/Β/03),
ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 (ΦΔΚ 905/Β/11),
ΤΑ 21017/84/09 (ΦΔΚ 1287/Β/09),
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7 Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΔΚ 155/Β/96)
Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03
(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠΠ/208/12-9-03)
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08
(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-08)
ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ)
Άξζξν 36. Γηακφξθσζε ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο θαη' απνθνπή ηηκεκάησλ.
36.1

36.2

36.3

Σα πξνζθεξφκελα απφ θάζε δηαγσληδφκελν θαη' απνθνπή ηηκήκαηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ
αθνξνχλ εξγαζίεο θηηξίσλ, ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ θ.ι.π. ζα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο επηθάλεηεο
ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ηεο κειέηεο θαη φρη απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πίλαθα επηθαλεηψλ ηεο ηερληθήο
πεξηγξαθήο δηφηη δελ απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζθνξάο.
Σα πξνζθεξφκελα απφ θάζε δηαγσληδφκελν θαη' απνθνπή ηηκήκαηα ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα ζρέδηα θαη ηα ηεχρε ηεο αληίζηνηρεο
ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο.
Πξνυπνηίζεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνέβε ζε αλαιπηηθή
πξνκέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ θαη' απνθνπή ηηκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. Αθφκε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο
ησλ επί κέξνπο εθπηψζεσλ ζηηο εξγαζίεο κε ηηκέο κνλάδνο, φηη θνζηνιφγεζε ηελ εθηέιεζε απηψλ ππφ
ηηο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έηζη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά απνηειεί
γηα θάζε δηαγσληδφκελν ακάρεην θξηηήξην θαη δελ επηηξέπεη γηα θαλέλα ιφγν ηελ ππαλαρψξεζε εθ
ησλ πζηέξσλ.

Άξζξν 37. Σνπνζέηεζε θηηξίσλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ
37.1

Ρεηψο δεινχηαη φηη ηηο θαηά ηελ κειέηε ηνπνζεηήζεηο θηηξίσλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ζην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ν εξγνδφηεο, θαη' απφιπηε θξίζε ηνπ, κπνξεί λα ηηο κεηαβάιεη θαη ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζ' απηφ ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γη' απηφ ην ιφγν.

Άξζξν 38. Γήισζε αλάιεςεο επίβιεςεο
38.1

Ο αλάδνρνο ππνρξενχληαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη δήισζε
αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζην αξκφδην Γξαθείν Πνιενδνκίαο, ρσξίο θακία ακνηβή,
επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. Δίλαη δπλαηφλ ε αλάιεςε ηεο
επίβιεςεο απηήο λα γίλεη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνχ έξγνπ (άξζξν 10 ηεο παξνχζεο Δ..Τ).ε
θάζε πεξίπησζε αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλάιεςεο ηεο επίβιεςήο, άκεζα κε ηελ
έθδνζή ηεο, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Τπεξεζία .

38.2

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο γίλεη απφ άιιν κεραληθφ, απηφ πξέπεη λα
γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε.
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38.3

ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεραληθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ επηβιέπνληα ζηελ αξκφδηα
Πνιενδνκηθή Αξρή.

38.4

ε θάζε πεξίπησζε ε άξλεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ (είηε αξρηθή
είηε ελδηάκεζε), επηζχξεη ηελ πνηλή έθπησζεο ηεξνπκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
άξζξνπ 61 ηνπ N. 3669/2008.

38.5

Σηο φπνηεο δαπάλεο (ακνηβή, θφξνο, θξαηήζεηο θ.ι.π.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο πάξα πάλσ επίβιεςεο
έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη
ηελ πεξηέιαβαλ ζ' απηήλ
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