ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ
ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ΑΡ. ΠΑΞ. & ΚΦΑΞΘΧ
ΓΕΡ. Δ/ΡΧΘ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΩ
ΥΦΣΓΦ/ΧΠΣΩ,
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ ΩΥΣΔΣΠίΡ
Δ/ΡΧΘ ΨΕέΡΛΞίΡ ΕΦΓίΡ Υ.Ε.
ΦΣΔΣΥΘΧ

ΕΦΓΣ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΟΜΨΑΣΟΤ

έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ: ΧΑΕΥ031
ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ: 4.100.000,00 € με ά.Υ.Α.

ΕΚΔΚΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (Ε..Τ.)

ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΑ
ΧΕΟ.
ΑΡΙΡΟ 1Ο: ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ Ε..Τ. - ΟΡΚΜΟΚ.................................................................................................... 1
ΑΡΙΡΟ 2Ο: ΠΟΚΟΣΗΣΑ - ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΤΛΚΚΩΝ ΔΑΝΕΚΩΝ ..................................................................... 3
2.1. ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΩΟΛΞίΡ ...................................................................................................................................... 3
2.2. ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΘ ΥΦΣΧ ΚΕΧΕΛΧ ΟΘήΘΧ ΩΟΛΞίΡ - ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΨΕέΡΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ......................................... 3
2.3. ΚΕΧΕΛΧ ΑΥΣΚΕΧΘΧ ΑΞΑΨΑΟΟΘΟίΡ ΩΟΛΞίΡ κατά ΨΘΡ ΥΑΦΑΓίΓΘ ΩΟΛΞίΡ ΣΔΣΧΨΦίΧΛΑΧ,
έίΠΑΨΣΩΦΓΛΞίΡ ΞΑΛ ΩΔΦΑΩΟΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΛίΡ, ΨΕέΡΛΞίΡ Ξ.ΟΥ., ΠΘ έΦΘΧΛΠίΡ ΥΦΣΝΣΡΨίΡ Ι ΩΟΛΞίΡ
ΥΣΩ ΥΟΕΣΡΑΗΣΩΡ. .................................................................................................................................... 3
2.4. ΩΟΛΞΑ ΔΑΡΕΛίΡ ........................................................................................................................................... 4
2.5. ΥΘΓΕΧ ΟΘήΘΧ ΩΟΛΞίΡ έίΠΑΨΣΩΦΓΛΞίΡ, ΩΔΦΑΩΟΛΞίΡ, ΨΕέΡΛΞίΡ, ΣΔΣΧΨΦίΧΛΑΧ, ΑΧάΑΟΨΛΞίΡ ΞΟΥ. 4
2.6. έΦΘΧΘ ΥΘΓίΡ ............................................................................................................................................. 5
2.7. ΑΟΟΑΓΕΧ ΨίΡ ΥΘΓίΡ ΩΟΛΞίΡ .................................................................................................................... 5
2.8. ΓΕΡΛΞΑ ......................................................................................................................................................... 5
ΑΡΙΡΟ 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΣΡΚΩΕΚ ......................................................................................................................... 5
ΑΡΙΡΟ 4Ο: ΠΡΟΙΕΜΚΕ - ΠΟΚΝΚΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΠΡΚΜ ...................................................................................... 6
4.1. ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΥΦΣΚΕΧΠΛΑ ΥΕΦΑΨίΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ........................................................................................ 6
4.2. ΒΕΒΑΛίΧΘ ΥΕΦΑΛίΧΘΧ ΕΦΓΑΧΛίΡ ................................................................................................................ 6
4.3. ΥΣΛΡΛΞΕΧ ΦΘΨΦΕΧ ........................................................................................................................................ 6
4.4. ΦΘΨΦΑ ΥΦΣΧΚΕΨΘΧ ΞΑΨΑΒΣΟΘΧ (ΥΦΛΠ) .................................................................................................... 6
4.5. ΥΦΣΧίΦΛΡΘ ΥΑΦΑΟΑΒΘ ............................................................. φάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτησ.
ΑΡΙΡΟ 5 Ο: ΧΡΟΝΟΔΚΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ............................................................................................... 6
ΑΡΙΡΟ 6Ο: ΚΑΝΟΝΚΜΟ ΣΚΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΚΩΝ ....................................................................... 6
ΑΡΙΡΟ 7Ο: ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ............................................................................................................................ 7
ΑΡΙΡΟ 8Ο: ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΑΦΑΛΣΟΤ ΚΑΚ ΛΟΚΠΩΝ ΤΛΚΚΩΝ............................................................................. 7
ΑΡΙΡΟ 9Ο: ΑΝΑΙΕΩΡΗΕΚ ΣΚΜΩΝ ................................................................................................................ 7
ΑΡΙΡΟ 10Ο: ΕΡΓΑΣΗΡΚΑΚΕ ΔΟΚΚΜΕ (ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΤΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΕΡΓΑΚΩΝ) .................................................... 7
ΑΡΙΡΟ 11Ο: ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΚΩΝ - ΕΠΚΜΕΣΡΗΕΚ - ΠΚΣΟΠΟΚΗΕΚ - ΛΟΓΑΡΚΑΜΟΚ ............................. 7
ΑΡΙΡΟ 13Ο: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΚΡΑΣΗΕΚ ................................................................................................. 8
ΑΡΙΡΟ 14Ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ ............................................................................................................................ 8
ΑΡΙΡΟ 15Ο: ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΚΔΚΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ Ε ΠΡΟΩΠΚΚΟ - ΔΚΑΙΕΗ
ΓΡΑΦΕΚΟΤ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΠΚΒΛΕΨΗ ................................................................................................. 8
ΑΡΙΡΟ 16Ο: ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΤΝΣΗΡΗΗ.................................................................................. 9
ΑΡΙΡΟ 17Ο: ΔΚΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΚΑ - ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ - ΗΜΑΝΗ............................................. 10
ΑΡΙΡΟ 18Ο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ ΟΡΓΑΝΚΜΩΝ ΚΟΚΝΗ ΩΦΕΛΕΚΑ .................................................................... 10
ΑΡΙΡΟ 19Ο: ΦΤΛΑΞΗ ΤΦΚΣΑΜΕΝΩΝ ΤΛΚΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΜΕΩΝ ΚΑΚ ΠΡΟΣΑΚΑ ΣΗ
ΒΛΑΣΗΗ. .......................................................................................................................... 10
ΑΡΙΡΟ 20Ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΚ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΤΓΚΕΚΝΗ .............................................. 11
ΑΡΙΡΟ 21Ο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΦΩΣΚΜΟ ................................................................................ 11
ΑΡΙΡΟ 22Ο: ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΕΚΦΟΡΩΝ ΠΡΟ Κ.Κ.Α. ΚΑΚ ΑΦΑΛΚΣΚΚΟΤ ΟΡΓΑΝΚΜΟΤ................................... 12
ΑΡΙΡΟ 23Ο: ΕΚΔΚΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ .................................................................. 12
ΑΡΙΡΟ 24Ο: ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ........................................................................... 15
ΑΡΙΡΟ 25Ο: ΠΡΟΣΑΚΑ ΣΟΠΚΟΤ – ΚΑΙΑΡΚΜΟ ......................................................................................... 15

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΙΡΟ 26Ο: ΓΕΝΚΚΕ ΔΚΑΣΑΞΕΚ – ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΕ – ΔΗΜΟΚΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ ................................................... 15
ΑΡΙΡΟ 27Ο: ΑΦΑΛΚΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ .............................................................................................................. 15
ΑΡΙΡΟ 28Ο: ΠΕΡΑΚΩΗ ................................................................................................................................ 16
ΑΡΙΡΟ 29Ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΚΟ ΕΞΟΠΛΚΜΟ .............................................................................................. 16
ΑΡΙΡΟ 30Ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ........................................................................................ 16
ΑΡΙΡΟ 31Ο: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΚΑ ........................................................................................................................... 16
ΑΡΙΡΟ 32Ο : ΕΜΜΕΕ ΚΑΚ ΑΠΟΙΕΣΚΚΕ ΖΗΜΚΕ ........................................................................................ 17
ΑΡΙΡΟ 33Ο : ΚΧΤΟΤΕ ΔΚΑΣΑΞΕΚ .............................................................................................................. 17
ΑΡΙΡΟ 34Ο : ΤΜΒΑΣΚΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ .............................................................................................................. 17
ΑΡΙΡΟ 35Ο : ΦΟΡΟΚ, ΣΕΛΗ ΚΑΚ ΚΡΑΣΗΕΚ................................................................................................... 17
ΑΡΙΡΟ 36Ο : ΕΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ....................................................................................................... 17
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΚΝΑΚΑ ΑΝΣΚΣΟΚΧΚΗ ΝΕΣ ΜΕ ΕΣΕΠ............................................................................19

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ
ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΙΡΑΚΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΚΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ,
ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΚ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΚΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗ

ΕΡΓΟ:

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΦΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ
ΚΟΜΨΑΣΟΤ

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΑΕΠ031

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΜΟ:

4.100.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΡΙΡΟ 1Ο: ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ Ε..Τ. - ΟΡΚΜΟΚ
1.1. Ψο παρόν τεφχοσ τθσ Ειδικισ Χυγγραφισ Ωποχρεϊςεων (Ε.Χ.Ω.) αφορά ςτουσ Γενικοφσ και Ειδικοφσ
Τρουσ και Χυμπλθρωματικζσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, με βάςθ τισ οποίεσ και ςε ςυνδυαςμό με τα
λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, τισ ιςχφουςεσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, τα διαγράμματα, μελζτεσ, τυπικζσ
διατομζσ κλπ, που κα χορθγθκοφν από τθν Ωπθρεςία, κακϊσ και τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ, κα
εκτελεςκεί το ζργο τθσ επικεφαλίδασ.
1.2. Για τθν εργολαβία που αναφζρεται ςτθν "εκτζλεςθ ι καταςκευι του ζργου" τθσ επικεφαλίδασ ιςχφουν
οι όροι δθμοπράτθςθσ που περιλαμβάνονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
1.3. «Εργοδότθσ» και «άορζασ Ξαταςκευισ» είναι θ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ΑΠ-Κ.
1.4. «Διευκφνουςα Ωπθρεςία» (Επιβλζπουςα Ωπθρεςία) είναι το Ψμιμα Χυγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ.Ψ.Ε.
Υ.Ε. Φοδόπθσ, και είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ καλισ εκτζλεςθσ του
ζργου.
1.5. «Υροϊςταμζνθ Αρχι» είναι θ κατά περίπτωςθ θ Σικονομικι Επιτροπι τθσ Υ.Α.Π.Κ. ι θ Διεφκυνςθ
Ψεχνικϊν Ζργων Υ.Ε. Φοδόπθσ, που αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του
διαγωνιςμοφ, τθ βελτίωςθ των όρων τθσ προσ κατακφρωςθ προςφοράσ και τθν κατάρτιςθ των όρων
τθσ ςφμβαςθσ, εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για οποιαδιποτε μεταβολι των όρων
τθσ Χφμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Σι διοικθτικζσ πράξεισ τθσ Υροϊςταμζνθσ Αρχισ υπόκεινται
ςτθν ζγκριςθ των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων.
1.6. «Ανάδοχοσ» είναι θ εργολθπτικι επιχείρθςθ ι κοινοπραξία εργολθπτικϊν επιχειριςεων με τθν οποία,
μετά από νόμιμεσ διαδικαςίεσ διαγωνιςμοφ, ο Εργοδότθσ κα ςυνάψει ςφμβαςθ καταςκευισ για το
ζργο τθσ επικεφαλίδασ.
1.7. «Χφμβαςθ» είναι θ γραπτι ςυμφωνία μεταξφ του Εργοδότθ και του Αναδόχου για τθν καταςκευι του
ζργου τθσ επικεφαλίδασ, κακϊσ και όλα τα εγκεκριμζνα τεφχθ, ςχζδια και προδιαγραφζσ που
μνθμονεφονται ςε αυτιν.
1.8. «Πελετθτισ» είναι ο μελετθτισ ι μελετθτικι ομάδα που ζχει τα νόμιμα προςόντα για τθ ςφνταξθ των
μελετϊν που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου και αποτελεί ςυνεργάτθ του αναδόχου.
1.9. «Απρόβλεπτεσ Δαπάνεσ»: οι δαπάνεσ που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτοφν πλιρωσ ςτθ φάςθ
δθμοπράτθςθσ του ζργου και δεςμεφονται για να καλφψουν τισ δαπάνεσ που ορίηονται ςτο Άρκ. 156
του Ρ 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρκρου 75 του Ρ.4782/21 και
ιςχφει ςιμερα.

1.13. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΚΕ
1.13.1. υντομογραφίεσ Σευχών Δημοπράτηςησ
ΨΔ
ΔΔ
ΕΧΩ
ΥΠ
ΨεΥε
TΥ-ΨΥ
ΨΛΠ

: Ψεφχθ Δθμοπράτθςθσ
: Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ
: Ειδικι Χυγγραφι Ωποχρεϊςεων
: Υροχπολογιςμόσ Πελζτθσ
: Ψεχνικι Υεριγραφι τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ
: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ
: Ψιμολόγιο Πελζτθσ

1.13.2. υντομογραφίεσ Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονιςμών, Οδηγιών
ΥΨΥ

: Υρότυπεσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ
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1.13.3. υντομογραφίεσ Τπηρεςιών / Οργανιςμών
ΩΥΕέίΔΕ
Ω.ΩΥΣΠΕ
ΔΕΘ
ΕΕ
ΛΞΑ
ΞΕΔΕ

:Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, έωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων
:Ωπουργείο Ωποδομϊν Πεταφορϊν
: Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ
: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
: Μδρυμα Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων
: Ξεντρικό Εργαςτιριο Δθμοςίων Ζργων

1.13.4. Άλλεσ υντομογραφίεσ
Ρ
ΥΔ
άΕΞ
άΥΑ
ΩΑ
ΞΩΑ

: Ρόμοσ
: Υροεδρικό Διάταγμα
: άφλλο Εφθμερίδασ Ξυβερνιςεωσ
: άόροσ Υροςτικζμενθσ Αξίασ
:Ωπουργικι Απόφαςθ
: Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ

1.14.
ΕΡΜΗΝΕΚΕ
Χτα ςυμβατικά τεφχθ, εκτόσ αν από τα ςυμφραηόμενα ρθτά προκφπτει διαφορετικά:
(1)

Οζξεισ που αναφζρονται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο γζνοσ κα αφοροφν και ςε όλα τα γζνθ και
αντίςτροφα.

(2)

Οζξεισ που αναγράφονται ςτον ενικό κα αφοροφν τθν ίδια ζννοια και ςτον πλθκυντικό και αντίςτροφα.

(3)

Οζξεισ που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα κα ζχουν τθν ίδια ζννοια με τισ ίδιεσ λζξεισ που
αναγράφονται με πεηά γράμματα και αντίςτροφα.

(4)

Εκτόσ εάν ρθτά ορίηεται διαφορετικά, «θμζρα», «εβδομάδα», «μινασ», «ζτοσ» κλπ. κα ςθμαίνει
«θμερολογιακι θμζρα», «θμερολογιακι εβδομάδα», «θμερολογιακόσ μινασ», «θμερολογιακό ζτοσ»
κλπ.

(5)

Διατάξεισ, που αναφζρονται ςε «ςυμφωνία», «ςυγκατάκεςθ» ι ςε ςυνϊνυμα / παράγωγά τουσ,
προχποκζτουν ότι θ υπόψθ ςυμφωνία, ςυγκατάκεςθ κλπ., κα διατυπϊνεται εγγράφωσ.

(6)

«Εγγράφωσ» ι παράγωγα τθσ λζξθσ αυτισ, ζχουν τθ ςθμαςία που αποδίδεται ςτισ ζννοιεσ αυτζσ από
τον Ξϊδικα Υολιτικισ Δικονομίασ.

(7)

Σι τίτλοι που χρθςιμοποιοφνται γενικά δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία του κειμζνου τθσ
παροφςασ.

(8)

Τπου αναφζρονται οι όροι «με δαπάνθ του Αναδόχου», «βαρφνουν τον Ανάδοχο», «ςε βάροσ του
Αναδόχου», «χωρίσ ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ», νοείται ότι όλεσ οι ςχετικζσ
δαπάνεσ ζχουν περιλθφκεί ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα πρόςκετο
αντάλλαγμα ι/και καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ πζρα από τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του.

(9)

Τπου ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα,
παραγράφουσ, εδάφια κλπ. νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων, ςυμβατικϊν
τευχϊν κλπ., αυτι γίνεται για διευκόλυνςθ και ευκεία αναφορά ςτισ πλζον ςυναφείσ διατάξεισ, χωρίσ
από τθν αναφορά αυτι να αποκλείεται θ ιςχφσ άλλθσ ιςχφουςασ διάταξθσ που τυχόν δεν αναφζρεται
ρθτά.

1.15.

ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΑ – ΚΟΚΝΟΠΟΚΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.15.1. Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 143 του Ρ. 4412/16, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 62 του
Ρ.4782/2021.
1.15.2. Σ Αντίκλθτοσ του Αναδόχου κα είναι εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ
Ωπθρεςίασ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο από τα γραφεία τθσ Διευκφνουςασ
Ωπθρεςίασ ι τθσ Υροϊςτάμενθσ Αρχισ.
1.15.3. Χυναινζςεισ, εγκρίςεισ, προςδιοριςμοί, ειδοποιιςεισ, αιτιςεισ, ενςτάςεισ, δθλϊςεισ, που απαιτοφνται
ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου πρζπει:
i.

να γίνονται εγγράφωσ με τθν ζννοια του Ξϊδικα Υολιτικισ Δικονομίασ,

ii.

να επιβεβαιϊνεται θ πραγματοποίθςι τουσ με κάκε νόμιμο τρόπο και
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iii.

1.16.

να γίνονται ςτισ δθλωμζνεσ με τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ ι τθσ ςφμβαςθσ διευκφνςεισ, εκτόσ
εάν ζχουν λάβει χϊρα μεταβολζσ, οι οποίεσ όμωσ ζχουν γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ, άλλωσ οι
ανωτζρω πράξεισ λογίηεται ότι γίνονται εγκφρωσ ςτισ ιδθ δθλωμζνεσ διευκφνςεισ.

ΙΕΜΚΚΟ ΠΛΑΚΚΟ, ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ, ΚΑΝΟΝΚΜΟΚ ΚΑΚ ΓΛΩΑ ΠΟΤ ΔΚΕΠΟΤΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

1.16.1. Προδιαγραφζσ και Κανονιςμοί
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 178 του Ρ 4412/16.
1.16.2. Γλώςςα
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ
αλλθλογραφία κλπ. Αναδόχου και Ωπθρεςίασ. Χε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο
γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα.
1.17. ΤΜΒΑΗ
Θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Άρκρο 105 του
Ρ.4412/16, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του Ρ 4782/21 και του Άρκρου 135 του Ρ 4412/16, όπωσ
αυτό ιςχφει ςιμερα, και ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ.
Πε τον όρο «Χφμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ, ςε ςυνδυαςμό με
τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τα οποία ο Ανάδοχοσ:
i.

Κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, ςτθν ΕΧΩ και αναλφονται ςτθν
Ψεχνικι Υεριγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ,

ii.

Κα εκτελζςει τισ τυχόν αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ για το ζργο, όπωσ αναφζρεται ςτθν
παροφςα και ςτθν ΕΧΩ, που κα προτείνει και κα εγκρικοφν από τθν Ωπθρεςία,

iii.

Κα ςυντθριςει το ζργο, με μζριμνα και δαπάνεσ του κατά το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται
ςτθν παροφςα και ςτθν ΕΧΩ.

ΑΡΙΡΟ 2Ο: ΠΟΚΟΣΗΣΑ - ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΤΛΚΚΩΝ ΔΑΝΕΚΩΝ
2.1. ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΤΛΚΚΩΝ
2.1.1. Τλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, χωρίσ βλάβθ ι
ελάττωμα. Επίςθσ κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με τα δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και
προδιαγραφζσ των αρμοδίων Ωπουργείων, κακϊσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ,
αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθ προζλευςθ, τισ
διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κλπ.
2.1.2. Χε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ του
ζργου, ο Ανάδοχοσ, δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ επί τθσ αξίασ τουσ,
οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν και οφείλει να προβεί
ςτουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ αναφορικά με τθν ποιότθτά τουσ, πριν τθ χριςθ ι τθν ενςωμάτωςι τουσ
ςτο ζργο.
2.1.3. Σ Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, που
παραδίδονται ς' αυτόν από τον εργοδότθ, μόνον εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ.
2.1.4. Ψα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν
παραλαβι τουσ από αυτόν φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν
ςυμβεί ςτα υλικά αυτά.
2.2. ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΠΡΟ ΙΕΕΚ ΛΗΨΗ ΤΛΚΚΩΝ - ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΕΧΝΚΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ καταςκευι και ςυντιρθςθ των οδϊν προςπζλαςθσ, προσ τισ κζςεισ λιψθσ των διαφόρων υλικϊν και
καταςκευισ τεχνικϊν κλπ ζργων, βαρφνει τον Ανάδοχο. Θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ
προςφοράσ του Αναδόχου και είναι τθσ κακολικισ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ του.
2.3. ΙΕΕΚ ΑΠΟΙΕΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ ΤΛΚΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΛΚΚΩΝ ΟΔΟΣΡΩΚΑ,
ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΚΚΩΝ ΚΑΚ ΤΔΡΑΤΛΚΚΩΝ ΕΡΓΑΚΩΝ, ΣΕΧΝΚΚΩΝ Κ.ΛΠ., ΜΗ ΧΡΗΚΜΩΝ ΠΡΟIΟΝΣΩΝ Θ
ΤΛΚΚΩΝ ΠΟΤ ΠΛΕΟΝΑΖΟΤΝ.
2.3.1. Για τα υλικά από ποταμοφσ, χείμαρρουσ κλπ., οι αποκζςεισ των ακαταλλιλων υλικϊν ορίηονται μζςα
ςτο εφροσ τθσ κοίτθσ αυτϊν, ςε κζςεισ που κακορίηονται από τθν Ωπθρεςία ι/και λοιπζσ αρμόδιεσ
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Αρχζσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. Ψα εν λόγω υλικά
διαςτρϊνονται κατάλλθλα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΥΨΥ XI. Για τα υλικά των λατομείων του
Αναδόχου, οι αποκζςεισ των ακαταλλιλων υλικϊν ορίηονται ςε κζςεισ που βρίςκονται ςε οιαδιποτε
απόςταςθ, που εξευρίςκονται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου και επιτρζπονται από
τθν Ωπθρεςία ι άλλεσ αρμόδιεσ Αρχζσ.
2.3.2. Ψα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα για καταςκευι επιχωμάτων προϊόντα εκςκαφισ και τα λοιπά
ακατάλλθλα υλικά κα αποτεκοφν και διαςτρωκοφν όπωσ ορίηεται ςτθν Υ.Ψ.Υ XI, με κακολικι
αρμοδιότθτα και ευκφνθ του Αναδόχου, ςε κζςεισ που κα εγκρικοφν από τθν Ωπθρεςία ι/και τισ
λοιπζσ αρμόδιεσ Αρχζσ.
2.4. ΤΛΚΚΑ ΔΑΝΕΚΩΝ
Θ Ωπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν εξεφρεςθ και διάκεςθ ςτον Ανάδοχο πθγϊν λιψθσ
δανείων. Θ ευκφνθ αυτι, κακϊσ και θ κτιςθ των πθγϊν αυτϊν κλπ βαρφνει τον Ανάδοχο που μπορεί να
χρθςιμοποιιςει για απόλθψθ δανείων οποιαδιποτε κατάλλθλθ κζςθ, αρκεί τα υλικά αυτά να πλθροφν τισ
προβλεπόμενεσ ιδιότθτεσ τθσ Ψεχνικισ Υεριγραφισ και των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν των Ψ.Δ, των οικείων
Υ.Ψ.Υ..
Ξατόπιν αυτοφ, ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν εξεφρεςθ των κατάλλθλων πθγϊν λιψθσ υλικϊν, είτε με
μίςκωςθ είτε με αγορά κατάλλθλων κζςεων.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξετάςει ςε αναγνωριςμζνα Ξρατικά Εργαςτιρια ι/και άλλα εργαςτιρια
τθσ υπόδειξθσ του εργοδότθ, τα υλικά που παρζχονται από πθγι που εκείνοσ επζλεξε, πριν προβεί ςτθ
χρθςιμοποίθςθ τουσ.
Σ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται κα ςυνεχίηεται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου με
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου, με παρακολοφκθςθ τθσ Ωπθρεςίασ. Θ Ωπθρεςία ζχει τθν
δυνατότθτα, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να αποκλείςει πθγζσ υλικϊν που δεν παρζχουν υλικά με τισ
απαιτθτζσ ιδιότθτεσ κλπ, ςφμφωνα προσ τθν Ψεχνικι Υεριγραφι, τισ οικείεσ Υ.Ψ.Υ., τθν Ψ.Υ.-ΨΥ τθσ Πελζτθσ
Εφαρμογισ και τθν παροφςα Ε.Χ.Ω.
2.5. ΠΗΓΕ ΛΗΨΗ ΤΛΚΚΩΝ ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΚΚΩΝ, ΤΔΡΑΤΛΚΚΩΝ, ΣΕΧΝΚΚΩΝ, ΟΔΟΣΡΩΚΑ, ΑΦΑΛΣΚΚΩΝ ΚΛΠ
Για τθν εκτζλεςθ των εν λόγω εργαςιϊν, που ορίηονται αναλυτικότερα ςτθν παροφςα και τα λοιπά ςυμβατικά
τεφχθ κακϊσ και ςτα οικεία άρκρα του τιμολογίου, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτισ οικείεσ Υ.Ψ.Υ., τθν Ψ.Υ
- Ψ.Υ. τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ και τθ παροφςα Ε.Χ.Ω.
Θ Ωπθρεςία δικαιοφται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να απορρίψει υλικά τα οποία κατά τθν εκμετάλλευςι
τουσ, δεν παρουςιάηουν ομοιογενι αντοχι και ποιότθτα ι δεν είναι κακαρά και υγιι, με ςυνζπεια να
κακίςταται ανζφικτοσ ο ςυνεχισ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν από τθν άποψθ του δείκτθ πλαςτικότθτασ,
υγείασ κλπ όπωσ ορίηεται ςτισ ΥΨΥ Α260, Α.265, όπωσ αυτζσ ιςχφουν.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλλθλεσ περιοχζσ των αςβεςτολικικϊν
πετρωμάτων και των αμμοχάλικων ποταμοφ των πθγϊν που χρθςιμοποιεί με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ
του και που επιλζγονται ειδικά, ζτςι ϊςτε ο ςυντελεςτισ των υλικϊν ςε τριβι και κροφςθ κατά τθν δοκιμαςία
LOS ANGELES να μθν υπερβαίνει τα όρια των οικείων προδιαγραφϊν.
Θ Ωπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν εξεφρεςθ και διάκεςθ ςτον Ανάδοχο κζςεων
εγκαταςτάςεων λατομείου με ςκοπό τθν παραγωγι των αδρανϊν υλικϊν που απαιτοφνται. Θ ευκφνθ αυτι
βαρφνει τον Ανάδοχο, που μπορεί να χρθςιμοποιιςει για τθν παραγωγι των εν λόγω υλικϊν οποιαδιποτε
κατάλλθλθ κζςθ με κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του, αρκεί αυτά να πλθροφν τισ ιδιότθτεσ που
προβλζπονται από τισ οικείεσ Υ.Ψ.Υ., τθν Ψ.Υ - Ψ.Υ. των Ψ.Δ. και τθν παροφςα και να τθροφνται οι διατάξεισ οι
ςχετικζσ με τθν εγκατάςταςθ λατομείων και τθν διενζργεια αμμολθψιϊν.
Ψονίηεται ιδιαίτερα ότι θ χριςθ από τον Ανάδοχο οποιαςδιποτε πθγισ λιψθσ κατάλλθλων υλικϊν δεν
δθμιουργεί ς' αυτόν δικαίωμα απαίτθςθσ επιπλζον πλθρωμισ δαπάνθσ μεταφοράσ των υλικϊν, αφοφ αυτι
περιλαμβάνεται ςτθ τιμι τθσ προςφοράσ του, εκτόσ και εάν ρθτά αναφζρεται διαφορετικά ςτο Ψιμολόγιο
Πελζτθσ.
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2.6. ΧΡΗΗ ΠΗΓΩΝ
2.6.1. Ξατά τθν παραγωγι των υλικϊν ςτεγάνωςθσ, οδοςτρωςίασ, αςφαλτικϊν εργαςιϊν κλπ πρζπει να
λθφκοφν από τον Ανάδοχο τα κατάλλθλα μζτρα (αποφυγι διαςποράσ των προϊόντων εξόρυξθσ κατά
τισ εκριξεισ, χριςθ κονιοςυλλζκτου κλπ) προκειμζνου να αποφευχκεί θ δθμιουργία φκορϊν ςτισ
ιδιοκτθςίεσ (οικοδομζσ, αγροί, δζνδρα), κακϊσ και ςτισ καλλιζργειεσ τθσ περιοχισ, όπου κα
εγκαταςτακεί το ςυγκρότθμα παραγωγισ αςφαλτομιγμάτων, για τισ οποίεσ φζρει αποκλειςτικά τθν
ευκφνθ (αςτικά και ποινικά).
2.6.2. Σ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, πριν τθν χρθςιμοποίθςθ οποιαςδιποτε πθγισ υλικϊν που κα επιλζξει
ο ίδιοσ, να προβεί με μζριμνα και δαπάνεσ του ςτθν εξζταςθ του υλικοφ που παρζχεται ςε
αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα αυτοφ και το ςφμφωνο
προσ τισ ςχετικζσ Υρότυπεσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, τισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ και τθν Ψεχνικι
Υεριγραφι του ζργου.
Σ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ όλων των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται κα ςυνεχίηεται κακ' όλθ τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου, ο οποίοσ είναι εξ'
ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν παραγωγι και χρθςιμοποίθςθ δόκιμων υλικϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν
Ψ.Υ.-Ψ.Υ., ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ και ςτισ Υ.Ψ.Υ.
Σ Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει πάντωσ υπόψθ του, ότι πριν από τθν εκμετάλλευςθ των πθγϊν, πρζπει να
προβεί ςε αποκάλυψθ, κακαριςμό και απομάκρυνςθ των ακατάλλθλων προϊόντων, που υπάρχουν,
ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Θ εργαςία αυτι πρζπει να εκτελείται και κατά τθ διάρκεια τθσ
παραγωγισ των υλικϊν.
Θ Ωπθρεςία πάντωσ ζχει τθν δυνατότθτα, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να αποκλείςει υλικά που
αναμφιςβιτθτα δεν πλθροφν τισ απαραίτθτεσ ιδιότθτεσ, όπωσ επίςθσ ζχει το δικαίωμα τθσ ανά
πάςα ςτιγμι δειγματολθψίασ και ελζγχου τθσ ποιότθτασ των υλικϊν κατεργαςιϊν, χρθςιμοποιϊντασ
γι' αυτό το ςκοπό μζςα ςυςκευαςίασ και μεταφοράσ του Αναδόχου, που υποχρεοφται να κζςει αυτά
απροφάςιςτα ςτθν διάκεςι τθσ, χωρίσ αυτό να τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ, αφοφ είναι ο
μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και το δόκιμο τόςο των υλικϊν όςο και των
εργαςιϊν.
2.7. ΑΛΛΑΓΕ ΣΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΛΚΚΩΝ
Χε περίπτωςθ που εγκρικείςεσ πθγζσ αποδειχκοφν ακατάλλθλεσ ι ανεπαρκείσ, ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει
μόνοσ του να βρει άλλεσ κατάλλθλεσ πθγζσ υλικϊν που κα προτείνει ςτθν Ωπθρεςία για ζγκριςθ. Σποιαδιποτε
και αν είναι θ κζςθ των πθγϊν αυτϊν, ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να απαιτιςει πρόςκετθ αποηθμίωςθ για
τθ μεταφορά τουσ, εκτόσ και αν αυτό ρθτά αναφζρεται ςτο Ψιμολόγιο Πελζτθσ.
2.8. ΓΕΝΚΚΑ
Χχετικά με τθν ανάγκθ ςφνταξθσ Π.Υ.Ε για τουσ δανειοκαλάμουσ , λατομεία, πθγζσ / χϊρουσ απόκεςθσ κλπ,
που τυχόν χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο, αυτζσ κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο και θ ςφνταξθ τουσ δεν
κα πλθρωκεί χωριςτά, αφοφ περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ τθσ προςφοράσ του.
Σμοίωσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδοχο για τισ οποιεςδιποτε ςχετικζσ ερευνθτικζσ
εργαςίεσ χρειαςκεί να εκτελεςκοφν.
Επιςθμαίνεται ότι οι όποιεσ δαπάνεσ διαμόρφωςθσ των δανειοκαλάμων, πθγϊν, λατομείων, χϊρων
απόκεςθσ, ςφνδεςισ τουσ με το υπάρχον δίκτυο ςυγκοινωνιακϊν ζργων, καταςκευισ οδϊν προςπζλαςθσ και
μεταφοράσ υλικϊν, απαιτιςεων εκτζλεςθσ ζργων αποκατάςταςθσ μετά το πζρασ των ςυγκεκριμζνων
εργαςιϊν, ι ακόμθ και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ αυτϊν και τυχόν άλλεσ δαπάνεσ που προκφπτουν ωσ
ςυνζπεια τθσ Ζγκριςθσ των ςχετικϊν Υεριβαλλοντικϊν Τρων κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να
περιλθφκοφν από αυτόν ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του.
ΑΡΙΡΟ 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΣΡΚΩΕΚ
Για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου, δεν αναμζνεται να απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ.
Σι τυχόν απαιτοφμενεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων απαλλοτριϊςεισ, γίνονται με φροντίδα του φορζα του
ζργου ι άλλου αρμόδιου φορζα, τον οποίο και βαρφνουν οι επιδικαηόμενεσ αποηθμιϊςεισ.
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Ξαμιά ευκφνθ ι υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ δεν αναλαμβάνει ο φορζασ του ζργου ζναντι του Αναδόχου, εκτόσ
από τθ χοριγθςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ ςτθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ περαίωςθσ του
ζργου λόγω αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ, γεγονόσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. Χ' αυτιν
τθν περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 161του Ρ. 4412/16, όπωσ αυτό ιςχφει τθν θμζρα τθσ
δθμοπραςίασ.
ΑΡΙΡΟ 4Ο: ΠΡΟΙΕΜΚΕ - ΠΟΚΝΚΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΠΡΚΜ
4.1. ΤΝΟΛΚΚΗ ΠΡΟΙΕΜΚΑ ΠΕΡΑΣΩΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ψο ςφνολο του ζργου πρζπει να αποπερατωκεί μζςα ςε 20 μήνεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
εργολαβικισ ςφμβαςθσ.
Υαράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ δεν είναι δυνατόν να δοκεί, παρά μόνο για τουσ λόγουσ που αυςτθρά
προβλζπεται από τθν νομοκεςία.
4.2. ΒΕΒΑΚΩΗ ΠΕΡΑΚΩΗ ΕΡΓΑΚΩΝ
Πετά τθν περαίωςθ τθσ ολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν
Διευκφνουςα Ωπθρεςία αίτθςθ για παροχι βεβαίωςθσ για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 168 του Ρ.4412/16, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 82 του Ρ 4782/21 και ιςχφει
ςιμερα.
4.3. ΠΟΚΝΚΚΕ ΡΗΣΡΕ
Υοινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ μζρουσ του υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ
καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ρ. 4412/16 και όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ
παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 67 του Ρ 4782/21 και ιςχφει ςιμερα.
4.4. ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΙΕΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ (ΠΡΚΜ)
……………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΙΡΟ 5Ο: ΧΡΟΝΟΔΚΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
5.1. Σ Ανάδοχοσ οφείλει ςφμφωνα με το άρκρο 145 του Ρ. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ
παραγράφουσ 1,2 και 4 του άρκρου 64 του Ρ 4782/21, να υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα Ωπθρεςία
"έρονοδιάγραμμα Ξαταςκευισ του Ζργου", μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ.
5.2. Θ Διευκφνουςα Ωπθρεςία αποφαίνεται πάνω ςτο χρονοδιάγραμμα που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο,
και μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του ωσ προσ τθ ςειρά και τθ διάρκεια των εργαςιϊν και τθ
χρονικι κλιμάκωςθ των πιςτϊςεων, και το εγκρίνει μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
υποβολισ του.
5.3. Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ
 του Άρκρου 105 του Ρ 4412/16, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 45 του Ρ.4782/21,
 του Άρκρου 135 του Ρ 4412/16,
 του Άρκρου 145 του Ρ. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παραγράφουσ 1,2 και 4 από το
άρκρο 64 του Ρ 4782/21
ΑΡΙΡΟ 6Ο: ΚΑΝΟΝΚΜΟ ΣΚΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΚΩΝ
Αν, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, παραςτεί ανάγκθ εκτζλεςθσ νζων εργαςιϊν, οι οποίεσ δεν αφοροφν το προσ
εκτζλεςθ ςυμβατικό αντικείμενο, κα εφαρμόηεται το Άρκρο 156 του Ρ. 4412/16, όπωσ αυτό τροποποιικθκε
ωσ προσ τισ παραγράφουσ 1, 2, 3 και 7 του άρκρου 75 του Ρ 4782/21 και ιςχφει ςιμερα.
Θ κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 156 του Ρ.
4412/16, όπωσ αυτό τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παραγράφουσ 1, 2, 3 και 7 του άρκρου 75 του Ρ 4782/21 και
ιςχφει ςιμερα.
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Τπου ςτο Ρ. 4412/16 και ςτισ τροποποιιςεισ αυτοφ, αναφζρεται θ εγκεκριμζνθ ι ςυμβατικι ανάλυςθ τιμϊν
κατά τθ ςφνταξθ νζων τιμϊν μονάδοσ εργαςιϊν, αυτι ορίηεται ότι είναι τα εγκεκριμζνα ενιαία τιμολόγια που
ζχουν εκδοκεί κατϋ εφαρμογιν τθσ νομοκεςίασ, με τισ εκάςτοτε τροποποιιςεισ τουσ.
ΑΡΙΡΟ 7Ο: ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
……………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΙΡΟ 8Ο: ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΑΦΑΛΣΟΤ ΚΑΚ ΛΟΚΠΩΝ ΤΛΚΚΩΝ
Θ αξία τθσ αςφάλτου των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων (όχι προεπάλειψθσ και ςυγκολλθτικισ) περιλαμβάνεται ςτο
τίμθμα τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ αλλά με βάςθ τα αντίςτοιχα άρκρα ΡΕΨ.
ΑΡΙΡΟ 9 Ο: ΑΝΑΙΕΩΡΗΕΚ ΣΚΜΩΝ
Για τον υπολογιςμό και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ ανακεϊρθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ. 4412/16 και ςτισ
τροποποιιςεισ αυτοφ, όπωσ ιςχφουν τθν θμζρα τθσ Δθμοπραςίασ.
ΑΡΙΡΟ 10Ο: ΕΡΓΑΣΗΡΚΑΚΕ ΔΟΚΚΜΕ (ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΤΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΕΡΓΑΚΩΝ)
10.1. Τλεσ οι δοκιμζσ, με κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του Αναδόχου, μπορεί να διενεργοφνται ςε
αναγνωριςμζνα εργαςτιρια που κα επιλεγοφν με τθν διαδικαςία που αναφζρεται παρακάτω. Ψον
Ανάδοχο βαρφνει θ κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ λιψθσ δοκιμίων και εκτζλεςθσ των ποιοτικϊν
ελζγχων των υλικϊν τθσ καταςκευισ που ορίηουν τα ςυμβατικά τεφχθ, οι Υ.Ψ.Υ και οι ιςχφουςεσ
διατάξεισ. Σι ζλεγχοι κα γίνονται με κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του.
10.2. Σ Ανάδοχοσ ςτθ αρχι εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ κα προτείνει ςτθν Ωπθρεςία:
• Δφο αναγνωριςμζνα εργαςτιρια για κατθγορίεσ εδαφομθχανικϊν – βραχομθχανικϊν εργαςιϊν, εκ
των οποίων το ζνα κρατικό ι αναγνωριςμζνο από το Ξ.Ε.Δ.Ε.
• Δφο αναγνωριςμζνα εργαςτιρια για τθν κατθγορία εργαςιϊν ςκυροδζματοσ εκ των οποίων το ζνα
κρατικό ι αναγνωριςμζνο από το Ξ.Ε.Δ.Ε.
• Δφο αναγνωριςμζνα εργαςτιρια για τθν κατθγορία αςφαλτικϊν εργαςιϊν, εκ των οποίων το ζνα
κρατικό ι αναγνωριςμζνο από το Ξ.Ε.Δ.Ε.
Από αυτά θ Ωπθρεςία κα ορίςει ζνα ι δφο με τα οποία κα ςυνεργάηεται για τθν καταςκευι των
ζργων, από τα οποία κα μπορεί να προςκαλεί τουσ αρμόδιουσ επί τόπου του ζργου όταν αναφφονται
ςχετικά προβλιματα για τθν επίλυςι τουσ.
ΑΡΙΡΟ 11Ο: ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΚΩΝ - ΕΠΚΜΕΣΡΗΕΚ - ΠΚΣΟΠΟΚΗΕΚ - ΛΟΓΑΡΚΑΜΟΚ
Θ καταμζτρθςθ των εργαςιϊν, θ ςφνταξθ των τελικϊν επιμετριςεων, οι πιςτοποιιςεισ και οι πλθρωμζσ κα
γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ρ 4412/16, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 70 του Ρ 4782/21 και
με το άρκρο 152 του Ρ. 4412/16 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 71 του Ρ 4782/21, και όπωσ αυτά
ιςχφουν ςιμερα. Διευκρινίηεται ότι:
Χτο τζλοσ κάκε μινα ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ που
εκτελζςκθκαν τον προθγοφμενο μινα.
Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου
του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν, τουσ αναλυτικοφσ
υπολογιςμοφσ για τον προςδιοριςμό τθσ ποςότθτασ των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι' αυτό
επιμετρθτικά ςχζδια και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των
πρωτοκόλλων τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Σι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςχζδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο ςτθ
Διευκφνουςα υπθρεςία για ζλεγχο αφοφ υπογραφοφν απ' αυτόν με τθν ζνδειξθ "όπωσ ςυντάχκθκαν από τον
ανάδοχο". Θ Διευκφνουςα υπθρεςία μετά τθν παραβολι προσ τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, τον ζλεγχο και τυχόν
διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και τισ κοινοποιεί ςτον ανάδοχο. Θ κοινοποίθςθ αυτι
κεωρείται πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 174 του Ρόμου 4412/16 όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 87 του Ρ 4782/21 και ο ανάδοχοσ αν δεν αποδζχεται τισ διορκϊςεισ μπορεί να
αςκιςει το προβλεπόμενο από το Ρόμο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ.
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Σι επιμετριςεισ ςυντάςςονται πάντοτε με βάςθ τισ διαςτάςεισ και/ι ποςότθτεσ που φαίνονται ςτα
εγκεκριμζνα ςχζδια ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που κατά τθ λιψθ των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων οι
πραγματικζσ διαςτάςεισ, και/ι ποςότθτεσ είναι μεγαλφτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ των εγκεκριμζνων ςχεδίων,
εκτόσ αν υπάρχει γραπτι εντολι τθσ Ωπθρεςίασ γι’ αυτό. Αν οι πραγματικζσ διαςτάςεισ και/ι ποςότθτεσ είναι
μικρότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ των εγκεκριμζνων ςχεδίων, κα γίνονται δεκτζσ από τθν Ωπθρεςία και κα
πλθρϊνονται ςτον Ανάδοχο μόνον εφόςον κατά τθν κρίςθ τθσ, οι μικρότερεσ διαςτάςεισ δεν κζτουν ςε
κίνδυνο τθν αςφάλεια του ζργου και δεν δθμιουργοφν κακοτεχνία.
ΑΡΙΡΟ 12Ο: ΠΟΟΣΟ ΓΕΝΚΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΚ ΟΦΕΛΟΤ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ (Γ.Ε. & Ο.Ε.)
Ψο ποςοςτό για γενικά και επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, εγκαταςτάςεισ κλπ για κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ του
Ανάδοχου, όπωσ και για το όφελοσ αυτοφ ορίηεται ςε 18%.
ΑΡΙΡΟ 13Ο: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΚΡΑΣΗΕΚ
13.1. Ψο ζργο χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ τθσ ΧΑΕΥ031.
13.2. Σ Ανάδοχοσ κα καταβάλλει τισ αντίςτοιχεσ κρατιςεισ, όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο δθμοπράτθςθσ,
προςκομίηοντασ πριν από τθν πλθρωμι κάκε λογαριαςμοφ τισ αντίςτοιχεσ αποδείξεισ κακϊσ και
απόδειξθ καταβολισ του προκαταβλθτζου φόρου ειςοδιματοσ.
13.3. Επίςθσ υποχρεϊνεται ο Ανάδοχοσ κατά τθν υποβολι των εκάςτοτε πιςτοποιιςεων να προςκομίηει τα
παραςτατικά ςτοιχεία πλθρωμισ των τελϊν των πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται
ςτο ζργο, ακόμα και όταν ζχουν ςυςτακεί υπεργολαβίεσ με τθν ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Ωπθρεςίασ.
13.4. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τζλθ διοδίων κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων, από τον ά.Υ.Α
και τον ειδικό φόρο του άρκρου 17 του Ρ.Δ.3092/54 για τα ειςαγόμενα από το εξωτερικό υλικά,
εφόδια κλπ, ζςτω και αν αναφζρεται αντίκετθ γενικι διατφπωςθ ςτθν ΧΑΕ του ΩΥ.ΕΚ.Σ., κακϊσ και
από τουσ φόρουσ που αναφζρονται ςτα Ρ.Δ. 4486/66-άΕΞ 131Α και 453/66-άΕΞ16Α "Περί
τροποποιήςεωσ των φορολογικών διατάξεων", όπωσ αυτά ιςχφουν ςιμερα. Επίςθσ δεν απαλλάςςεται
από τουσ δαςμοφσ και κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου για καφςιμα και
λιπαντικά, ςφμφωνα με το Ρ. 2366/53 (άΕΞ 83Α/10.4.53) Ρ. 1081/71 (άΕΞ 273Α/27.12.71) και Ρ.
893/79 (άΕΞ 86Α/18.4.79), όπωσ ιςχφουν ςιμερα.
13.5. Σ ά.Υ.Α, επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου επιβαρφνει τον εργοδότθ.
ΑΡΙΡΟ 14Ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ
Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ρ 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παραγράφουσ 1, 2,
3 και 7 του άρκρου 75 του Ρ 4782/21, τα ποςά των απροβλζπτων δαπανϊν ανζρχονται ςε ποςοςτό 15% επί
του προχπολογιςμοφ του ζργου (χωρίσ τον ςυνυπολογιςμό των κονδυλίων ανακεϊρθςθσ και άΥΑ.), το οποίο
επανυπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τθν προςφερόμενθ ζκπτωςθ.
ΑΡΙΡΟ 15Ο: ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΚΔΚΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ Ε ΠΡΟΩΠΚΚΟ - ΔΚΑΙΕΗ
ΓΡΑΦΕΚΟΤ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΠΚΒΛΕΨΗ
15.1. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν Ωπθρεςία τον
Αντίκλθτό του, τθν διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και το εντεταλμζνο προςωπικό
που κα βρίςκεται ςε αυτά.
15.2. Για το προςωπικό, που αποτελεί τθν ελάχιςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθν Διευκφνουςα
Ωπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία κα αναγράφεται ο χρόνοσ
αςφάλιςθσ των εργαηομζνων και ιςχφουν οι διατάξεισ άρκρου 139 του Ρ. 4412/16, όπωσ ιςχφουν
ςιμερα.
15.3. Ξακ' όλθ τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου απαιτείται θ παρουςία ςτο εργοτάξιο δφο τουλάχιςτον
τεχνικϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του εργοταξιάρχθ, εκ των οποίων ο ζνασ κα είναι Υολιτικόσ
Πθχανικόσ, Διπλωματοφχοσ ΑΕΛ και ο άλλοσ έθμικόσ Πθχανικόσ ι Πθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ
Πθχανικόσ Διπλωματοφχοσ ΑΕΛ, επαρκοφσ εμπειρίασ. Για το παραπάνω προςωπικό, που αποτελεί τθν
ελάχιςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθν Διευκφνουςα Ωπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου
αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία κα αναγράφεται ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων και ιςχφουν
οι διατάξεισ του άρκρου 139 του Ρ.4412/16, όπωσ ιςχφουν ςιμερα.
15.4. Υροϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι ζμπειροσ διπλωματοφχοσ ΑΕΛ Υολιτικόσ Πθχανικόσ,
με καταςκευαςτικι πείρα ςθμαντικϊν κτιριακϊν ζργων, ζργων οδοποιίασ κλπ που κα ορίηεται υπό

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

8

τον Ανάδοχο φςτερα από ζγκριςθ τθσ Ωπθρεςίασ. Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινόμενου
Πθχανικοφ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Ωπθρεςία πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ όλεσ τισ
πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, που κα αφοροφν τα προςόντα και τθν
πείρα του. Θ Ωπθρεςία μπορεί κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να μθν εγκρίνει τον προτεινόμενο
Πθχανικό, ςε περίπτωςθ που κεωριςει ότι αυτόσ δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι δεν
είναι κατάλλθλοσ για τθν παραπάνω κζςθ. Σ Υροϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου οφείλει να
ομιλεί, διαβάηει και γράφει άριςτα τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Χε αντίκετθ περίπτωςθ κα υπάρχει μόνιμα
τεχνικόσ διερμθνζασ. Σ Υροϊςτάμενοσ κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο, θ
απουςία του από το εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθμζνθ και κα οφείλεται μόνο ςε λόγουσ που ζχουν,
να κάνουν με εκτόσ εργοταξίου απαςχόλθςθ που αφορά ςτο υπόψθ ζργο. Τταν ο προϊςτάμενοσ του
εργοταξιακοφ γραφείου απουςιάηει, ωσ ανωτζρω, κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο αντικαταςτάτθσ του
που κα είναι Πθχανικόσ εκ του λοιποφ προςωπικοφ και κα ζχει εγκρικεί από τθν Ωπθρεςία.
15.5
Σ Υροϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ με
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ςε όλα τα κζματα του εργοταξίου,
περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν, ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι παρατθριςεων τθσ
Ωπθρεςίασ, επί τόπου του ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε εγγράφου και ςτοιχείου που θ υπογραφι
προβλζπεται επιτόπου του ζργου (παραλαβζσ, επιμετριςεισ, θμερολόγια κλπ).
15.6. Σ Υροϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ γραφείου είναι αρμόδιοσ για τθν ζντεχνθ άρτια και αςφαλι
καταςκευι των εργαςιϊν και για τθν λιψθ και εφαρμογι των απαιτουμζνων μζτρων προςταςίασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων κακϊσ και κάκε τρίτου ςτο ζργο. Γι' αυτό πρζπει να υποβάλει ςτθν
Ωπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του.
15.7. Σ Ανάδοχοσ επίςθσ, κα ορίςει τον Πθχανικό Αςφαλείασ του Ζργου (και τον αναπλθρωτι του), ο οποίοσ
κα είναι διαφορετικό πρόςωπο από τον Υροϊςτάμενο του εργοταξιακοφ γραφείου και κα είναι
πτυχιοφχοσ Πθχανικόσ ΑΕΛ ι ΨΕΛ, και κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ επί κεμάτων
αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθν Ρομοκεςία.
15.8. Σ διοριςμόσ και θ αποδοχι διοριςμοφ του Πθχανικοφ Αςφαλείασ του Αναδόχου κα πρζπει να γίνει
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ.
15.9. Θ Ωπθρεςία δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ για τον οριςμό
οποιουδιποτε από τα παραπάνω πρόςωπα, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει με
άλλο του οποίου ο διοριςμόσ κα υπόκειται επίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ωπθρεςίασ. Επίςθσ,
μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, όταν κατά τθν κρίςθ
τθσ είναι απαραίτθτο. Φθτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε
καμιά περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ενϊ ο
Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Ωπθρεςία.
15.10. Επίςθσ για τθν διευκόλυνςθ των εργαςιϊν τθσ επίβλεψθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραχωριςει
ςτθ Διευκφνουςα Ωπθρεςία κατάλλθλο χϊρο γραφείου, αποδεκτό από τθν υπθρεςία για το
προςωπικό τθσ και τουσ εκπροςϊπουσ τθσ. Ψο γραφείο αυτό κα ζχει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό για
τθν εξυπθρζτθςθ τθσ Επιβλζπουςασ Ωπθρεςίασ. Επιπλζον ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν
κατάλλθλθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ για τισ ανάγκεσ τθσ επίβλεψισ του ζργου.
ΑΡΙΡΟ 16Ο: ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται (περιλαμβάνεται ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ του) να ςυντθρεί δωρεάν όλεσ τισ
εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν επί δεκαπζντε (15) μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περαίωςθ του ζργου, ςφμφωνα
με το άρκρο 171 του Ρ. 4412/16 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 85 του Ρ 4782/21, και ιςχφει ςιμερα.
Χτθν περίπτωςθ ηθμιϊν από ανωτζρα βία ι άλλθ αιτία, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε αποκατάςταςθ
και αποηθμιϊνεται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 157 του Ρ. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ
παραγράφουσ 1,2,5 6 7 8 9 10 και τθν προςκικθ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 76 του Ρ 4782/21 , όπωσ
ςιμερα.
Ξατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να επικεωρεί κατά τακτικά χρονικά διαςτιματα τισ
εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι γι' αυτό. Χε περίπτωςθ που
δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθμία για τθν οποία ευκφνεται ο ίδιοσ, μζςα ςτθν προκεςμία που κα του οριςκεί
για το ςκοπό αυτό, ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' ευκείασ, ςε βάροσ
και για λογαριαςμό του Αναδόχου.
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Σ χρόνοσ εγγφθςθσ αρχίηει από τθ βεβαιωμζνθ περαίωςθ των εργαςιϊν, αν μζςα ςε δφο μινεσ απ' αυτιν
υποβλθκεί από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ, αλλιϊσ από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε ι με
οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςυντάχκθκε θ τελικι επιμζτρθςθ.
ΑΡΙΡΟ 17Ο: ΔΚΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΚΑ - ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ - ΗΜΑΝΗ
Θ δαπάνθ για τθν λιψθ των αναγκαίων μζτρων και ιδιαίτερα θ τοποκζτθςθ, αντικατάςταςθ και ςυντιρθςθ
των απαιτουμζνων αντανακλαςτικϊν πινακίδων και ςθμάτων, φανϊν κλπ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 9 & 10
του Ξ.Σ.Ξ. και ςτισ Υ.Ψ.Υ. ςιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων εντόσ ι εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν που
εγκρίκθκαν με τισ ΒΠ5/30058/1983 και ΒΠ5/30428/1980 αποφάςεισ του Ω.ΥΕ.έί.Δ.Ε. (άΕΞ121Β/83 &
589Β/80), όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα, δεν κα πλθρωκεί ςτον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενθ ςτθ τιμι τθσ
προςφοράσ του.
Σ Ανάδοχοσ φζρει αποκλειςτικι ευκφνθ, αςτικι και ποινικι, για κάκε ατφχθμα εξ αιτίασ των ζργων ι τθσ
πλθμμελοφσ ςιμανςισ τουσ, ακόμα των εκτελουμζνων απολογιςτικά.
Χε περίπτωςθ που θ ςιμανςθ των ζργων δεν είναι πλιρθσ και ςφμφωνθ με τισ Υ.Ψ.Υ. επιβάλλεται ςτον
Ανάδοχο ανζκκλθτθ ποινικι ριτρα 60 ευρϊ για κάκε ςιμα που λείπει ι δεν είναι ςωςτά τοποκετθμζνο. Εάν ο
Ανάδοχοσ δεν προβεί ςτθν ζγκαιρθ και πλιρθ ςιμανςθ των ζργων, θ Ωπθρεςία ανεξάρτθτα από τθν εφαρμογι
των κυρϊςεων εναντίον του, μπορεί να εκτελζςει τθ ςιμανςθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, ο
οποίοσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί από τθν αμζλεια
του αυτι.
ΑΡΙΡΟ 18Ο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ ΟΡΓΑΝΚΜΩΝ ΚΟΚΝΗ ΩΦΕΛΕΚΑ
Σ Ανάδοχοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ είναι υποχρεωμζνοσ
να εντοπίςει τυχόν εγκαταςτάςεισ, δίκτυα κλπ Σργανιςμϊν Ξοινισ ίφζλειασ που εμπίπτουν ςτο εφροσ
κατάλθψθσ των ζργων και να υποβάλλει ςτθν Ωπθρεςία ςχετικά ςχζδια ςτα οποία κα απεικονίηονται οι προσ
μετατόπιςθ εγκαταςτάςεισ. Σι δαπάνεσ μετατόπιςθσ βαρφνουν τον Εργοδότθ.
Σ Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, παράλλθλα με τισ ενζργειεσ τθσ Ωπθρεςίασ, να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
προσ τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν μετατόπιςθσ των εγκαταςτάςεων
και να διευκολφνει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ.
Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι βλάβθσ ςτισ υπόψθ
εγκαταςτάςεισ και είναι ςε κάκε περίπτωςθ υπεφκυνοσ για τυχόν βλάβεσ που ςυμβοφν εξ αιτίασ των ζργων
ΑΡΙΡΟ 19Ο: ΦΤΛΑΞΗ ΤΦΚΣΑΜΕΝΩΝ ΤΛΚΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΜΕΩΝ ΚΑΚ ΠΡΟΣΑΚΑ ΣΗ
ΒΛΑΣΗΗ.
19.1. Σ Ανάδοχοσ πρζπει πάντοτε να φυλάςςει και διατθρεί όλα τα κάκε είδουσ υλικά και μζςα που
βρίςκονται εισ χείρασ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιδιοκτθςίασ του Δθμοςίου, κακϊσ επίςθσ και
κάκε εργαςία που εκτελζςτθκε. Τλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι
φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.
Εάν ο εργοδότθσ διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα,
εφόδια ι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο,
με τθ δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να
λαμβάνει.
19.2. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα μζτρα που απαιτοφνται για τθν προςταςία των καταςκευϊν, των
κοινωφελϊν και κάκε είδουσ ζργων, που υπάρχουν και για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ι τθν διακοπι τθσ
λειτουργίασ τουσ. Ηθμίεσ που προκλικθκαν από αμζλεια του Αναδόχου πρζπει να επανορκϊνονται
αμζςωσ από τον ίδιο. Χε αντίκετθ περίπτωςθ αυτό κα γίνεται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για
λογαριαςμό του Αναδόχου.
19.3. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ όπωσ δζνδρα,
κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ ςτο χϊρο που εκτελείται θ εργαςία, εφόςον δεν
παρεμποδίηεται δικαιολογθμζνα θ καταςκευι του ζργου κατά τθν κρίςθ του εργοδότθ. Επίςθσ είναι
υπεφκυνοσ για κάκε αυκαίρετθ βλάβθ ιδιοκτθςιϊν τρίτων, κοπι ι βλάβθ δζνδρων και κάμνων, ςτθν
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οποία περιλαμβάνεται και εκείνθ που προκαλείται από κακό χειριςμό των μθχανθμάτων, απόκεςθ
υλικϊν ι καταςτροφι φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα.
ΑΡΙΡΟ 20Ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΚ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΤΓΚΕΚΝΗ
20.1. Σ Ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από κάκε ευκφνθ που προκφπτει από τουσ κείμενουσ νόμουσ και τθν παροφςα,
οφείλει κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου να λάβει μζτρα για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων,
όπωσ επίςθσ και για τθν υγεία και παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό προςωπικό
του. Σφείλει επίςθσ να ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ επιτόπιουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και τισ
αςτυνομικζσ διατάξεισ.
20.2. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Ρόμουσ,
Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Ωπθρεςίασ που αφοροφν τθν υγιεινι και
τθν αςφάλεια των εργαηομζνων.
20.3. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τον εφοδιαςμό των κζςεων εργαςίασ με πόςιμο νερό και
εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και κακαριότθτασ, να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, να
καταςκευάςει και τοποκετιςει κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και
απαγόρευςθσ προςζγγιςθσ επικινδφνων κζςεων, κακϊσ και προειδοποιθτικζσ και ςυμβουλευτικζσ
πινακίδεσ τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτουσ χϊρουσ εργοταξίων ι/και
ςτισ περιοχζσ καταςκευισ των εργαςιϊν ι κοντά ς' αυτζσ.
20.4. Σ Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ Ωπθρεςίασ μετά
των εκάςτοτε Χυμβοφλων τθσ, και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο του Ζργου μετά
από ςχετικι ζγκριςθ, τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και ομαδικά εφόδια
προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ κράνθ, γυαλιά, μάςκεσ θλεκτροςυγκολλθτϊν κλπ.
Ξατά τθν τυχόν εκτζλεςθ νυχτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο
ιςχυρό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου.
20.5. Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν χϊρων και ςτουσ
χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει:
 Για τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ.
 Για τον περιοδικό κακαριςμό των χϊρων από επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά και τθν
κατάλλθλθ διάκεςθ τουσ.
 Ρα μθν πραγματοποιεί εργαςίεσ κολλιςεων ι και άλλεσ ανοιχτισ πυράσ κοντά ςε χϊρουσ
αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν του εργοταξίου και των γειτονικϊν
ιδιοκτθςιϊν που ανικουν ςε τρίτουσ.
 Για τθν αςφαλι αποκικευςθ των εκρθκτικϊν υλϊν που κα γίνεται κατόπιν και ςφμφωνα με
ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ.
20.6. Φθτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ
λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για
κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι Ρομοκεςία και ςε
περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ
ατυχθμάτων.
20.7. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν αποφυγι ηθμιϊν και
ατυχθμάτων από τθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, όπωσ ελεγχόμενεσ εκριξεισ, ςυςτιματα ςυναγερμοφ για
τθν απομάκρυνςθ ατόμων από τουσ χϊρουσ των εκριξεων, λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων για
υπερκείμενεσ ι παρακείμενεσ καταςκευζσ και ιδιοκτθςίεσ κλπ, εφόςον βεβαίωσ επιτραπεί από τθν
Ωπθρεςία θ χρθςιμοποίθςθ εκρθκτικϊν υλϊν ςτισ εκςκαφζσ.
20.8. Σι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ςυνυπολογιςκοφν
από αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ Σικονομικισ του Υροςφοράσ.
ΑΡΙΡΟ 21Ο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΦΩΣΚΜΟ
Από τον Ανάδοχο μποροφν να ανεγείρονται προςωρινά κτίςματα (υπόςτεγα αποκικευςθσ, εργαςτιρια,
γραφεία κ.ά.) με δικι του μζριμνα, εργάτεσ και υλικά, χωρίσ καμία δαπάνθ του εργοδότθ. Υροςωρινά
κτίςματα και ζργα αυτοφ του είδουσ κα παραμείνουν ςτθν κυριότθτα του Αναδόχου και κα αφαιροφνται από
αυτόν με ζξοδά του, μετά τθν αποπεράτωςθ των ζργων. Αυτά τα κτίςματα και ζργα μπορεί να
εγκαταλείπονται και να μθν απαιτείται θ αφαίρεςι τουσ, μόνο κατόπιν γραπτισ ζγκριςθσ του εργοδότθ. Χε
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περίπτωςθ που ανεγερκοφν κτίρια αυτοφ του είδουσ με υλικά του εργοδότθ, αυτά κα παραμείνουν ςτθν
ιδιοκτθςία του.
ΑΡΙΡΟ 22Ο: ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΕΚΦΟΡΩΝ ΠΡΟ Κ.Κ.Α. ΚΑΚ ΑΦΑΛΚΣΚΚΟΤ ΟΡΓΑΝΚΜΟΤ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πζρα από τισ καταβαλλόμενεσ προσ το Λ.Ξ.Α. και τουσ άλλουσ Αςφαλιςτικοφσ
Σργανιςμοφσ νόμιμεσ ειςφορζσ, που κακορίηονται από αυτοφσ επί των μιςκϊν και θμερομιςκίων του
προςλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικοφ και κάκε είδουσ απαςχολοφμενου ςτο παρόν ζργο
προςωπικοφ και βαρφνουν τον εργοδότθ, να μεριμνά κατά τθν μιςκοδοςία του εν λόγω προςωπικοφ για τθν
κράτθςθ και των κάκε είδουσ ειςφορϊν και κρατιςεων που βαρφνουν τον εργαηόμενο. Σ Ανάδοχοσ είναι
υπεφκυνοσ ςε κάκε περίπτωςθ παράλειψθσ κράτθςθσ ειςφορϊν αυτοφ του είδουσ και υποχρεοφται ςτθν
καταβολι τουσ, με δικζσ του δαπάνεσ χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Ωπθρεςίασ.
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ Ωπθρεςίασ του
Λ.Ξ.Α. για μθ οφειλι προσ αυτό. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν Ωπθρεςία τα οικεία
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του προςωπικοφ του, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υπάγεται ςτισ Ξοινωνικζσ
Αςφαλίςεισ. Αν δεν το πράξει, θ Ωπθρεςία δικαιοφται να εφαρμόηει ανάλογθ κράτθςθ πάνω ςτουσ
λογαριαςμοφσ που ςυντάςςονται κάκε φορά για τθν πλθρωμι του και μζχρι το χρόνο προςκόμιςισ τουσ.
Εάν ο Ανάδοχοσ παραλείψει τθ ςφναψθ των εν λόγω αςφαλειϊν ι παραλείψει τθν καταβολι των
αςφαλίςτρων, θ Ωπθρεςία προβαίνει ςτθ ςφναψθ τθσ αςφάλειασ ι τθν καταβολι των αςφαλίςτρων ςε βάροσ
και για λογαριαςμό του Αναδόχου και κρατεί τισ δαπάνεσ που ζγιναν από τον πρϊτο λογαριαςμό.
ΑΡΙΡΟ 23Ο: ΕΚΔΚΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
23.1. Θ τιμι τθσ προςφοράσ του Αναδόχου αναφζρεται ςε πλιρωσ περαιωμζνεσ εργαςίεσ ι προμικειεσ
υλικϊν. Ξατά ςυνζπεια το τίμθμα αυτό καλφπτει εξ ολοκλιρου άπαςεσ τισ εργαςίεσ που αναφζρονται
ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ςτθν Ψεχνικι Υεριγραφι και ςτισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, ανεξάρτθτα αν λόγω
αυτϊν εμφανιςτοφν μικρζσ ι μεγάλεσ δυςχζρειεσ εκτζλεςθσ τουσ. Χφμφωνα με τα ανωτζρω, ςτθν τιμι
τθσ προςφοράσ, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα κάτωκι:

Σι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι τθσ εργαςίασ, ιτοι τα
μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από οποιαδιποτε
αιτία (παραλαβι και επιςτροφι του μθχανιματοσ, δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, βλάβεσ, εορτζσ κλπ) ι
λόγω επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ παραλαβισ, μεταφοράσ επί τόπου και
επιςτροφισ μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρά τουσ, οι δαπάνεσ για τθν
κανονικι λειτουργία των εγκαταςτάςεων του εργοταξίου (φδρευςθ, κζρμανςθ κλπ).

Σι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν ςυνεργείων από
εργοδθγοφσ, μθχανοτεχνίτεσ, τεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για θμερομίςκια αυτϊν,
θμεραργίεσ αςφάλιςθσ, δϊρα εορτϊν, ιατρικισ τουσ περίκαλψθσ κλπ

Σι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτα για
τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε είδουσ εργαςίασ, με τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά ςτον τόπο
των ζργων. Επίςθσ περιλαμβάνονται και οι κάκε είδουσ αςφαλίςεισ υλικϊν.

Ψα ζξοδα αποκικευςθσ και φφλαξθσ των μθχανθμάτων και των υλικϊν.

Σι δαπάνεσ φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ όλων και κάκε είδουσ υλικϊν που απαιτοφνται για τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τουσ τόπουσ ι κζςεισ προμικειασ ι παραγωγισ μζχρι τθσ ενςωμάτωςθσ
τουσ ςτο ζργο. Θ μεταφορά πλθρϊνεται επιπλζον, μόνο ςε περίπτωςθ που αυτό ςαφϊσ αναφζρεται ςτο
τιμολόγιο μελζτθσ.

Σι δαπάνεσ αποηθμίωςθσ ιδιοκτθτϊν πθγϊν λιψθσ κάκε είδουσ υλικϊν ι χϊρων προςωρινισ
αποκικευςισ τουσ. Σ Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ διενζργειασ απαλλοτριϊςεων
χϊρων λιψθσ αποκικευςθσ κλπ υλικϊν.

Σι δαπάνεσ καταςκευισ όλου ι μζρουσ εργαςιϊν δια χειρϊν εργατοτεχνιτϊν, ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ,
που είναι αδφνατο ι δεν ενδείκνυται με μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ, για καλφτερθ εκτζλεςθ του
ζργου, από τθν Ωπθρεςία.

Σι δαπάνεσ υπαίκρου και γραφείου για τθ λιψθ ςτοιχείων, καταμζτρθςθ υλικϊν κλπ, ςφνταξθ και
εκτφπωςθ ςε τετραπλοφν των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κακϊσ και των τελικϊν καταςκευαςτικϊν ςχεδίων
εισ διπλοφν.
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Σι δαπάνεσ εκτζλεςθσ και επανάλθψθσ απαςϊν των απαιτουμζνων δοκιμϊν των εγκαταςτάςεων μζχρι
πλιρουσ ικανοποίθςθσ των απαιτθτϊν αποτελεςμάτων τουσ.

Σι δαπάνεσ επικεϊρθςθσ των εγκαταςτάςεων και επανόρκωςθσ κάκε βλάβθσ ι ηθμίασ κατά τθν περίοδο
εγγφθςθσ.

Σι δαπάνεσ διοδίων των μεταφορικϊν μζςων του Αναδόχου και οι δαπάνεσ ηφγιςθσ τθσ κακαράσ
αςφάλτου και των αςφαλτομιγμάτων κλπ υλικϊν, όταν απαιτείται.

Σι δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων του
ζργου. Υροκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, ο φόροσ κφκλου εργαςιϊν και τα τζλθ χαρτοςιμου όπου
ιςχφουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ κλπ, που κα ιςχφουν κατά τθν καταςκευι
του ζργου. Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ξϊδικα Ρόμων για Ψελωνειακό Δαςμολόγιο
Ειςαγωγισ και τισ διατάξεισ του Ρ.3215/55 όπωσ ιςχφει ςιμερα, δεν παρζχεται ουςιαςτικά ςτθν
Ωπθρεςία που κα εποπτεφςει τθν καταςκευι του ζργου ι ςε άλλθ Ωπθρεςία θ δυνατότθτα να εγκρίνει
χοριγθςθ ι να χορθγιςει οποιαδιποτε βεβαίωςθ για τθν παροχι οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ
από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, ειςφορζσ και δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ
εξοπλιςμοφ του ζργου, οφτε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ δικαίωμα να ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι
απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα.

Θ προμικεια, εγκατάςταςθ, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, ςε ςυνδυαςμό και με τισ
δαπάνεσ ποιοτικοφ ελζγχου ςε αναγνωριςμζνα εργαςτιρια.

Θ τοποκζτθςθ πινακίδων με τθν αναγραφι τθσ επωνυμίασ του ζργου

Σι κάκε είδουσ μετριςεισ και λιψθ ςτοιχείων (υψομζτρων, διαςτάςεων κλπ)

Σι κάκε είδουσ μελζτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και τυχόν χριςθ
ευρεςιτεχνιϊν μετ' αποηθμίωςθσ των δικαιοφχων.

Σι μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ που τυχόν ςυντάξει ο Ανάδοχοσ και οι εργαςτθριακζσ εξετάςεισ και
μελζτεσ ςφνκεςθσ των αςφαλτομιγμάτων και των αςφαλτικϊν ςκυροδεμάτων.

Θ εξαςφάλιςθ των αναγκαίων χϊρων για τθν απόκεςθ προϊόντων ορυγμάτων, περιςςευμάτων φυτικϊν
γαιϊν, υπολειμμάτων κάκε είδουσ ζργων όπωσ και οποιουδιποτε περιςςεφματοσ υλικϊν, ανεξάρτθτα
από το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, τθ διάρκεια αυτισ ι το μζγεκοσ τθσ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ (ςε
ςυςχετιςμό με το δθμοπρατοφμενο ζργο).

Σι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τοπίου και των εν γζνει μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.

Σι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα μζτρα αςφάλειασ και υγιεινισ των εργαηομζνων που κα πρζπει να
εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ ςτο εργοτάξιο κατά τθν καταςκευι των ζργων.

Σι μιςκοί και παντόσ είδουσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κίνθςθσ του διοικθτικοφ και τεχνικοφ
προςωπικοφ του Αναδόχου.

Σι δαπάνεσ Λατρικισ περίκαλψθσ του προςωπικοφ του Αναδόχου και οι δαπάνεσ για λειτουργία του
εργοταξίου (φδρευςθ, κζρμανςθ, κλιματιςμόσ).

Ψα ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του Ανάδοχου και κάκε φφςθσ
αποηθμίωςθσ προσ τρίτουσ.

Υαντόσ είδουσ φόροι, τζλθ εγγφθςθσ, τόκοι κίνθςθσ, κεφάλαια και λοιπζσ πάςθσ φφςεωσ επιβαρφνςεισ,
εκτόσ του άόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ.

Ζξοδα εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων, δοκιμισ των υλικϊν και δοκιμϊν, εν γζνει για τθν
παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία των ζργων.

Ζξοδα κακαριςμοφ των ζργων και του εργοταξίου και αποκόμιςθσ προϊόντων ςε κζςθ επιτρεπόμενθ από
τθν Αρμόδια Αρχι.

Ψο όφελοσ του Αναδόχου.

Γενικά κάκε δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ πλιρουσ εργαςίασ ςτθν οποία αναφζρονται τα ςυμβατικά τεφχθ, οι Υ.Ψ.Υ., και τα λοιπά
ςυμβατικά ςτοιχεία και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, και κάκε είδουσ επιςφαλι ζξοδα.
23.2. Χτο ποςό των ενςωματωμζνων ςτθ τιμι τθσ προςφοράσ γενικϊν εξόδων του Αναδόχου περιλαμβάνονται
οι δαπάνεσ των εργαλείων, των επιςφαλϊν εξόδων επιςταςίασ, των κάκε είδουσ κρατιςεων, φόρων,
τελϊν, δαςμϊν, δικαιωμάτων, αςφαλίςεων κλπ δθμοςιεφςεων, διακθρφξεων, κθρυκείων,
ςυμφωνθτικοφ, των κζςεων εγκαταςτάςεων μθχανθμάτων και εργοταξίων γενικά, των προςπελάςεων,
προσ τα εργοτάξια και τισ κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν κάκε είδουσ.
23.3. Σ Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τυχόν
δυςχζρειεσ εκμετάλλευςθσ των λατομείων και λοιπϊν πθγϊν ι από τθν ανάγκθ δθμιουργίασ
εγκατάςταςθσ κραφςθσ και χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν μακριά από τισ πθγζσ λιψθσ, ιτοι χειμάρρων
λατομείων κλπ, που κα παρουςιαςκεί ι από τυχόν δυςχζρειεσ μεταφορϊν από οποιαδιποτε αιτία.
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23.4. Σι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των προςπελάςεων για τθν, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των
ζργων, ακϊλυτο και αςφαλι εξυπθρζτθςθ τθσ διενεργοφμενθσ κυκλοφορίασ για τθν καταςκευι και
επίβλεψθ του ζργου, βαρφνουν τον Ανάδοχο. Χε ότι αφορά τισ οδοφσ που βρίςκονται ςε λειτουργία, ο
Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι δεν δφναται να κυκλοφοριςει οχιματα βάρουσ μεγαλφτερου
εκείνου για το οποίο ζχει υπολογιςκεί θ αντοχι του οδοςτρϊματοσ, ϊςτε να αποφευχκεί θ καταςτροφι
του. Σπωςδιποτε εφ' όςον κάνει χριςθ τζτοιων οδϊν (μζςα ςτουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ)
υποχρεοφται να προβεί ςτθ ςυντιρθςθ και των οδϊν αυτϊν κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ πλιρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αρμόδια αρχι.
23.5. Εννοείται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι ατφχθμα που κα ςυμβεί.
23.6. ¨Ξακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ αναδόχου¨
Τλα τα αντικείμενα τθσ παροφςασ εργολαβίασ, τα περιγραφόμενα ςτα Ψεφχθ Δθμοπράτθςθσ, είναι τθσ
"Καθολικήσ αρμοδιότητασ και ευθφνησ του Αναδόχου" και περιλαμβάνονται ςτθ τιμι τθσ προςφοράσ
του, εφ' όςον δεν αναφζρεται ςαφϊσ και ρθτϊσ ςυγκεκριμζνθ αρμοδιότθτα του άορζα καταςκευισ θ
τρίτου άορζα.
Θ "κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ Αναδόχου" περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα
κατ' άρκρο ι παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμωσ περιοριςτικά όλεσ τισ κάτωκι υποχρεϊςεισ:
 Πζριμνα, ζξοδα, υλικά, μζςα, εξοπλιςμό, προςωπικό, ευκφνθ, μζτρα αςφαλείασ, μζτρα
αποκατάςταςθσ τοπίου, μζτρα ςιμανςθσ, μζτρα αςφαλοφσ κυκλοφορίασ και εργαςίασ, μζτρα για
αποφυγι ρφπανςθσ του Εκνικοφ ι Επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου ι αποκατάςταςθσ αυτοφ ςε
περίπτωςθ ρφπανςθσ, διαδικαςίεσ και ζξοδα κλπ πάςθσ φφςεωσ αδειοδοτιςεων, διαδικαςίεσ
ζξοδα κλπ ςφνταξθσ και υποβολισ Π.Υ.Ε και ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων κλπ κατά
περίπτωςθ, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ, αποκλειςτικισ ευκφνθσ του
Αναδόχου για οτιδιποτε ςχετίηεται με τθν καταςκευι του ςυνολικοφ ζργου.
 Ωποχρζωςθ εντοπιςμοφ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ χϊρασ ι/και εκτόσ αυτισ, κακϊσ και
απόκτθςθσ δικαιϊματοσ χριςθσ ι τυχόν απαιτοφμενθσ ενοικίαςθσ ι αγοράσ ι αποηθμίωςθσ κλπ
δανειοκαλάμων ι κζςθσ απόλθψθσ ι εγκαταςτάςεων όλων των υλικϊν που κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο, με τα προδιαγραφόμενα χαρακτθριςτικά.
 Ωποχρζωςθ πραγματοποίθςθσ εκςκαφϊν, φορτοεκφόρτωςθσ μετά ςταλίασ, προμικειασ και
μεταφοράσ όλων των υλικϊν, αντικειμζνων, εξοπλιςμοφ, εργαςτθρίων, και εγκαταςτάςεων ςτο
χϊρο του ζργου ι ςε εργαςτιρια τθσ αποδοχισ του εργοδότθ ς'οποιοδιποτε μζροσ τθσ
Επικράτειασ για ζλεγχο, αναλφςεισ κλπ, μετά τθσ αντίςτοιχθσ λιψθσ δειγμάτων και αποηθμίωςθσ
των εργαςτθρίων, εκτζλεςθ των προβλεπομζνων και προδιαγραφομζνων κατά περίπτωςθ
εργαςτθριακϊν ελζγχων με κάκε πρόςφορο τρόπο ι μζκοδο.
 άορτοεκφόρτωςθ, απομάκρυνςθ και διάκεςθ τυχόν αχριςτων ι ακαταλλιλων ι ρεταλιϊν ςε
χϊρουσ αποδοχισ του εργοδότθ ι αρμοδίων κρατικϊν υπθρεςιϊν, διάςτρωςθ, διαςπορά
υλικϊν, αναμόχλευςθ προσ ομογενοποίθςθ, τεχνικι , ανάμιξθ, φγρανςθ, ςυμπφκνωςθ,
φινίριςμα, λείανςθ, ςυγκολλιςεισ, ζλεγχο ςυγκολλιςεων μετά του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ,
αποκατάςταςθ μθ ςτεγανϊν ςυγκολλιςεων.
 Επιςκευι ι αντικατάςταςθ ςθμείων που κα διαπιςτωκεί φκορά ι διάτρθςθ, καλουπϊματα,
προμικεια και τοποκζτθςθ οπλιςμϊν και καταςκευι ςκελετϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα,
καταςκευι μεταλλικϊν καταςκευϊν, άλλων διαφόρων οικοδομικϊν καταςκευϊν, οδοποιίασ,
χωματουργικϊν, Θ/Π εγκαταςτάςεων κλπ, προςταςία από καιρικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και
ανάλογουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ με επιτόπου εργαςτιρια ι ςε εργαςτιρια τθσ αποδοχισ
του εργοδότθ μετά τθσ αντίςτοιχθσ αποηθμίωςθσ τουσ.
 Ψυχόν αποξιλωςθ και επανακαταςκευι υλικϊν ι καταςκευϊν ι εγκαταςτάςεων ι γεωτριςεων
ςε περίπτωςθ αςτοχίασ ι μθ τιρθςθσ προδιαγραφϊν των ςυμβατικϊν τευχϊν και τθσ μελζτθσ
κλπ, κατά τθν κρίςθ τθσ επίβλεψθσ
Από τα παραπάνω περιγραφζντα, δεν είναι τθσ "κακολικισ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ
Αναδόχου" και δεν περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του μόνο ςυγκεκριμζνα αντικείμενα, εφ'όςον και μόνον
όταν ςαφϊσ, ρθτϊσ και επακριβϊσ αναφζρονται και περιγράφονται ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ Διακιρυξθσ,
τθσ Ψ.Υ-ΨΥ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν ωσ αρμοδιότθτεσ του άορζα καταςκευισ ι άλλου τρίτου
άορζα.
23.7. Ψον Ανάδοχο επίςθσ βαρφνουν:
α) Σι πρόςκετεσ δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ που τυχόν κα προκφψουν κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν από τθν ανάγκθ ςφγχρονθσ εκμετάλλευςθσ πθγϊν κάποιων υλικϊν και από άλλθ
προγενζςτερθ ι μεταγενζςτερθ εργολαβία.
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β) Θ δαπάνθ λιψθσ εγχρϊμων φωτογραφιϊν κατά τισ φάςεισ του ζργου, βιντεοταινιϊν VΘS, θ υποβολι
τουσ ςτθν Ωπθρεςία μαηί με τα αρνθτικά τουσ και λοιπϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων του ζργου που
εκτελείται, όπωσ τιρθςθσ και υποβολισ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων αυτοφ, θμερολογίου ζργου και
βιβλίου καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν.
γ) Σι δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ Χφμβαςθσ.
δ) Σι δαπάνεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ, διαδικαςίεσ που απαιτοφνται (υποβολι μελετϊν κλπ) για
αδειοδότθςθ, θλεκτροδότθςθ των εγκαταςτάςεων, ςφνδεςθ αυτϊν με δίκτυα ΔΕΘ κλπ., όχι όμωσ οι
δαπάνεσ τυχόν μεταφοράσ δικτφων μζχρι το γιπεδο του ζργου, εκτόσ και αν αυτό ρθτά περιλαμβάνεται
ςτο τιμολόγιο προςφοράσ.
ε) Σι δαπάνεσ προςωρινισ ςιμανςθσ κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ του ζργου και γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ
που δεν κατονομάηεται ρθτά.
η) Σι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθ μεταφορά γραμμϊν των δικτφων θλεκτριςμοφ, τθλεφωνίασ,
νεροφ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ από τθν είςοδο του ζργου,
μζχρι τα ςθμεία εςωτερικισ διανομισ τθσ εγκατάςταςθσ.

ΑΡΙΡΟ 24Ο: ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ
Ο άορζασ του ζργου δικαιοφται να λάβει υπό τθν κατοχι του ι να κάνει χριςθ οιουδιποτε περατωκζντοσ
μερικϊσ ι ολικϊσ τμιματοσ του ζργου, χωρίσ να κεωρείται ότι τοφτο αποτελεί αποδοχι οιαςδιποτε εργαςίασ
μθ αποπερατωκείςθσ ςφμφωνα με τθν Εργολαβικι Χφμβαςθ.
ΑΡΙΡΟ 25Ο: ΠΡΟΣΑΚΑ ΣΟΠΚΟΤ – ΚΑΙΑΡΚΜΟ
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει και να ςυμμορφωκεί προσ τισ εντολζσ τθσ Ωπθρεςίασ ςχετικά με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και του τοπίου τθσ περιοχισ του ζργου. Ωποχρεοφται χωρίσ αποηθμίωςθ (οι
δαπάνεσ περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του) πριν από τθν παράδοςθ για χριςθ του
ζργου να αφαιρζςει και να απομακρφνει από τθν περιοχι και γενικά από το εργοτάξιο απορρίμματα,
εργαλεία, ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων και να αποκαταςτιςει
τουσ χϊρουσ όπου ιταν τοποκετθμζνα ι εγκατεςτθμζνα.
ΑΡΙΡΟ 26Ο: ΓΕΝΚΚΕ ΔΚΑΣΑΞΕΚ – ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΕ – ΔΗΜΟΚΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ
26.1. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και υποβάλλει ςτθν Ωπθρεςία φωτογραφίεσ και βιντεοταινίεσ VΘS
του ζργου με μζριμνα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθν διαταγι
του Ω.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20), όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα ιτοι:
 άωτογραφίεσ τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ του ζργου που κα υποβλθκοφν ςτθν
Ωπθρεςία με τα δικαιολογθτικά τθσ 1θσ πιςτοποίθςθσ.
 άωτογραφίεσ των φάςεων του ζργου που παρουςιάηουν ενδιαφζρον.
 άωτογραφίεσ του ζργου, μετά τθν περαίωςι του, που κα υποβλθκοφν με τα δικαιολογθτικά τθσ
τελευταίασ πιςτοποίθςθσ, πριν τθν τελικι.
 Σι φωτογραφίεσ κα εκτυπϊνονται με μεγζκθ 16X18 ι 18X24 ςε λευκό χαρτί.
26.2. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τισ μετακινιςεισ τθσ Ωπθρεςίασ για τισ ανάγκεσ επίβλεψθσ του
ζργου.
26.3. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με μζριμνα και δαπάνεσ του, να καταςκευάςει και εγκαταςτιςει δφο
πινακίδεσ δθμοςιότθτασ του ζργου, ςφμφωνα με υπόδειγμα, που κα χορθγιςει θ Ωπθρεςία και
ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ του Ω.ΥΕ.έί.Δ.Ε. για τθν: "Σοποθζτηςη πινακίδων εκτζλεςησ ζργων που
είναι ενταγμζνα ςτο Σαμείο υνοχήσ" και τισ ιςχφουςεσ Υ.Ψ.Υ. ςχετικά με τισ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ.
ΑΡΙΡΟ 27Ο: ΑΦΑΛΚΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ξατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (Ρ. 4412/16 και οι τροποποιιςεισ αυτοφ), όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα
ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων.
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ΑΡΙΡΟ 28Ο: ΠΕΡΑΚΩΗ
Πετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου και εφόςον ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο κακϊσ και ςτο Άρκρο 168 του Ρ. 4412/16, όπωσ
αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 82 του Ρ4782/21 και ιςχφει ςιμερα, χορθγείται βεβαίωςθ περαίωςθσ των
εργαςιϊν.
Θ χοριγθςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ του ςυνόλου τθσ εργολαβίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποβολι τθσ τελικισ
επιμζτρθςθσ, αποτελεί τθν αφετθρία για το χρόνο εγγφθςθσ (15 μινεσ) και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
παραλαβισ του ζργου.
Πετά τθν παρζλευςθ του χρόνου εγγυιςεωσ του ζργου και εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν διενεργείται θ
οριςτικι παραλαβι του ζργου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 172 του Ρ. 4412/1 όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 86 του Ρ 4782/216 και ιςχφει ςιμερα.
ΑΡΙΡΟ 29Ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΚΟ ΕΞΟΠΛΚΜΟ
Σ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, αν δεν διατίκεται από τον Ανάδοχο,
κα εξευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ του και θ Ωπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμιά ςχετικι υποχρζωςθ ι
ευκφνθ.
ΑΡΙΡΟ 30Ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σ Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει το ζργο με πλιρθ και πιςτι ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ και
προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ και με ιδιαίτερθ επιμζλεια ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα
των υλικϊν, τθν ζλλειψθ ελαττωμάτων ι πλθμμελϊν εργαςιϊν και ωσ προσ τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν
πλθμμζλειασ.
Σ Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και οφείλει να εξαςφαλίςει ότι οι τυχόν μελζτεσ, οι εργαςίεσ και
τα υλικά είναι χωρίσ ελλείψεισ και ελαττϊματα.
Πζχρι και τθν Σριςτικι Υαραλαβι ο Ανάδοχοσ οφείλει να επανορκϊςει με τισ δικζσ του δαπάνεσ
οποιαδιποτε ελαττϊματα και ελλείψεισ ςτο ζργο.
Για τουσ ελζγχουσ των υλικϊν και των εργαςιϊν, τισ διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ ελλείψεων και ελαττωμάτων
και τισ ςυνζπειεσ ςε βάροσ του Αναδόχου μζχρι τθν Σριςτικι Υαραλαβι, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
άρκρου 157 του Ρ 4412/17, όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παραγράφουσ 1,2,5,6,7,8,9,και 10 του άρκρου
76 του Ρ 4782/21 και του άρκρου 159 του Ρ. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παραγράφουσ 1,3, 4
5,6,7, 9και 10 του άρκρου 77 του Ρ 4782/21, και ιςχφουν.
ΑΡΙΡΟ 31Ο: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΚΑ
Χαν Ανωτζρα Βία κεωροφνται όλα τα περιςτατικά ι γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεφγουν, κατά εφλογθ κρίςθ,
από τον ζλεγχο των ςυμβαλλομζνων και τα οποία (περιςτατικά ι γεγονότα) είναι αδφνατον ακόμθ και με τα
μζτρα ςφνεςθσ και επιμελείασ να προβλεφκοφν ι αποτραποφν, όπωσ κεομθνίεσ, πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ,
εκριξεισ, δολιοφκορζσ (ςαμποτάη), πόλεμοι, επαναςτάςεισ, ανταρςίεσ, επιβολι ςτρατιωτικοφ νόμου,
παρακϊλυςθ εργαςιϊν από τρίτουσ, νόμιμεσ απεργίεσ κθρυγμζνεσ επίςθμα και από αναγνωριςμζνεσ ενϊςεισ
εργαηομζνων, μζτρα και απαγορεφςεισ από μζρουσ των Αρχϊν και παρόμοιασ φφςθσ περιςτατικά, εφόςον και
ςτο βακμό που τα γεγονότα ι περιςτατικά αυτά επιφζρουν αδυναμία ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν του ζργου.
Εν τοφτοισ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν προςκόμιςθ υλικϊν από τον Ανάδοχο, θ κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν του Αναδόχου λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, θ μθ εκπλιρωςθ από κάποιον υπεργολάβο ι
προμθκευτι του Αναδόχου των υποχρεϊςεϊν του ι θ κακυςτζρθςι του για τθν εκπλιρωςθ αυτι, θ ζκπτωςι
του ι θ αποτυχία καταςκευισ πρϊτθσ φλθσ, υλικϊν ι τμθμάτων του ζργου ρθτά ςυνομολογείται ότι δεν
κεωροφνται ωσ περιςτατικά Ανωτζρασ Βίασ.
Φθτά ςυνομολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτζρα Βία διαταγι Αρχισ, δικαςτικι απόφαςθ ι άλλο γεγονόσ που
επιφζρει διακοπι ι κακυςτζρθςθ ςτισ παραδόςεισ υλικϊν, μθχανθμάτων ι εφοδίων ι ςτθν εκτζλεςθ των
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εργαςιϊν και οφείλεται ςε παράβαςθ εργαςιακϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεων ι ςε επίδειξθ αμζλειασ εκ
μζρουσ του Αναδόχου ι/και υπεργολάβου ι προμθκευτι του. Δεν αποτελεί, επίςθσ, Ανωτζρα Βία, θ κλοπι, ο
βανδαλιςμόσ ι άλλθ απϊλεια εξοπλιςμοφ του αναδόχου.
Χτθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ κα πλθρωκεί μόνο για τισ εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί μζχρι τθν
θμερομθνία τθσ καταγγελίασ χωρίσ καμία άλλθ απαίτθςθ κατά του Εργοδότθ.
Για όςο χρόνο ςυνεχίηεται το περιςτατικό Ανωτζρασ Βίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει κάκε
ενδεδειγμζνο μζτρο προσ τον ςκοπό αποτροπισ, και αν τοφτο κακίςταται ανζφικτο, περιοριςμοφ των εκ του
περιςτατικοφ αυτοφ απορρεουςϊν ηθμιϊν.
Σ Ανάδοχοσ πρζπει επίςθσ να καταβάλει αποδεδειγμζνα κάκε δυνατι προςπάκεια προσ εξουδετζρωςθ, άνευ
χρονοτριβισ, των ςυνεπειϊν οποιαςδιποτε Ανωτζρασ Βίασ (π.χ. ηθμιζσ ςτον εξοπλιςμό, τυχόν κακυςτεριςεισ
κλπ.)
Για τουσ κινδφνουσ από Ανωτζρα Βία μζχρι τθν Υροςωρινι Υαραλαβι, ο Ανάδοχοσ με ίδια ευκφνθ και ζξοδα
κα αςφαλίηει τον Εργοδότθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΕΧΩ.
ΑΡΙΡΟ 32Ο : ΕΜΜΕΕ ΚΑΚ ΑΠΟΙΕΣΚΚΕ ΖΗΜΚΕ
Φθτά ςυμφωνείται ότι, χωρίσ να επθρεάηεται οποιαδιποτε ειδικότερθ υποχρζωςθ που απορρζει από τθ
Χφμβαςθ, κανζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ δεν κα κεωρθκεί υπόχρεο προσ το άλλο, οφτε ο Εργοδότθσ προσ τουσ
προμθκευτζσ ι/και υπεργολάβουσ του Αναδόχου για οποιαςδιποτε φφςθσ και ζκταςθσ ζμμεςεσ και
αποκετικζσ ηθμίεσ ι/και διαφυγόντα κζρδθ (με τθν ζννοια που τουσ προςδίδεται από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία) ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Χφμβαςθ και το ζργο.
ΑΡΙΡΟ 33Ο : ΚΧΤΟΤΕ ΔΚΑΣΑΞΕΚ
Λςχφει το ςχετικό άρκρο τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ.
ΑΡΙΡΟ 34Ο : ΤΜΒΑΣΚΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ
Λςχφει το ςχετικό άρκρο τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ.
ΑΡΙΡΟ 35Ο : ΦΟΡΟΚ, ΣΕΛΗ ΚΑΚ ΚΡΑΣΗΕΚ
Σ Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι υπόκειται ςε όλουσ ανεξαίρετα τουσ - βάςει των κείμενων
διατάξεων - φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ότι
υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό των εκάςτοτε κακοριςμζνων από το
Ωπουργείο Εργαςίασ, δϊρων λόγω Υάςχα και έριςτουγζννων ωσ και θμερϊν υποχρεωτικισ αργίασ και τυχόν
επιδόματα αδείασ.
Αν κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ επιβλθκοφν φόροι, τζλθ και κρατιςεισ ι καταργθκοφν
υφιςτάμενοι, το αντίςτοιχο ποςό πλθρϊνεται επιπλζον ι εκπίπτει αντίςτοιχα από τουσ λογαριαςμοφσ του
Αναδόχου.
Σ άόροσ Υροςτικζμενθσ Αξίασ (ά.Υ.Α.) βαρφνει τθν πίςτωςθ του ζργου.
ΑΡΙΡΟ 36Ο : ΕΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυµµορφϊνεται µε τισ γραπτζσ εντολζσ
τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφµφωνεσ µε τθ ςφµβαςθ ι το νόµο κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία.
Θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν ςυντρζχει µια από τισ παρακάτω
περιπτϊςεισ (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ρ. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παραγράφουσ 2, 3,
4, 5, 6, 7 8, 9 10, 11, 12 και 13 του άρκρου 78 του Ρ 4782/21):
α) Ξακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του µθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυµβάςεωσ, τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ι
τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράµµατοσ, ςφµφωνα και µε τα προβλεπόµενα ςτθ ςφµβαςθ.
β) Ωπερβεί, µε υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του µθνόσ, τον προβλεπόµενο ςτθν ςφµβαςθ χρόνο
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ.
γ) Ωπερβεί µε υπαιτιότθτά του, κατά δφο τουλάχιςτον µινεσ, ζςτω και µια αποκλειςτικι προκεςµία του
εγκεκριµζνου χρονοδιαγράµµατοσ. Ξατ’ εξαίρεςθ, αν θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακυςτερεί αλλά ο ανάδοχοσ
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ζχει ιδθ εκτελζςει εργαςίεσ που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό (80%) του
ςυµβατικοφ αντικειµζνου, όπωσ ζχει διαµορφωκεί µε τισ τυχόν υπογραφείςεσ ςυµπλθρωµατικζσ ςυµβάςεισ,
είναι δυνατι θ χοριγθςθ παράταςθσ των προκεςµιϊν προσ το ςυµφζρον του ζργου ζςτω κι αν θ
κακυςτζρθςθ των εργαςιϊν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του. Θ παράταςθ χορθγείται ςτθν περίπτωςθ αυτι
χωρίσ ανακεϊρθςθ τιµϊν και µε επιβολι των προβλεπόµενων ςτισ διατάξεισ του άρκρου 148 του Ρ.4412/16
όπωσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ παραγράφουσ 1,2 του άρκρου 67 του Ρ 4782/21, ποινικϊν ρθτρϊν.
δ) Σι εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθµα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ
προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτό πρζπει να ζχει προθγθκεί,
τουλάχιςτον µια φορά, θ εφαρµογι των διατάξεων του άρκρου 159 του Ρ. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε ωσ
προσ τισ παραγράφουσ 1,3,4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρκρου 77 του Ρ 4782/21, για τθν αποκατάςταςθ των
κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτα πλαίςια τθσ εφαρµογισ των διατάξεων αυτϊν, θ ζνςταςθ
του αναδόχου.
ε) Υαρεκκλίνει επανειλθµµζνα από τα εγκεκριµζνα ςχζδια ι παραλείπει ςυςτθµατικά
τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ των εργαηοµζνων ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για να κινθκεί θ
διαδικαςία ζκπτωςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ κοινοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον ςχετικϊν
εγγράφων προειδοποιιςεων τθσ Διευκφνουςασ Ωπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο.
Για τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 160 του Ρ. 4412/16, όπωσ αντικαταςτάκθκε από
το άρκρο 78 του Ρ 4782/21.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΝΕΣ ΜΕ ΕΣΕΠ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΝΕΣ ΜΕ ΕΣΕΠ

Α/Α

Είδος Εργασίας

Αρ. Σιμ.

Κωδικός Άρθροσ

Κωδ. ΕΣΕΠ

ΑΣ 1

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Α-18.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 150102-06-00-00

ΑΣ 2

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Α-2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150102-02-01-00

ΑΣ 3

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Α-20

ΔΛΟΣ ΣΠ 150102-07-01-00

ΑΣ 4

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 3.1.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-01-01-00

1. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ
1

2

Πξνκήζεηα δαλείσλ. πλήζε δάλεηα πιηθώλ Καηεγνξίαο Δ2 έσο Δ3.

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο -εκηβξαρώδεο.

3

Καηαζθεπή επηρσκάησλ.

4

Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξύγσλ αξδεπηηθώλ ή απνζηξαγγηζηηθώλ δηθηύσλ
ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε. Με ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ επί
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρώξν απόζεζεο ή απόξξηςεο ζε
νπνηαδήπνηε απόζηαζε

5

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηώλ
θιπ ζπκβαηηθώλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθύξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα,
ειεθηξνεξγαιεία θιπ)

ΑΣ 5

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 4.1.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 150115-02-01-01

6

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Με ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αθξηβείαο κε ρξήζε εηδηθνύ
εμνπιηζκνύ
αδηαηάξαθηεο
θνπήο
ζθπξνδέκαηνο
(ζπξκαηνθνπή,
δηζθνθνπή, θνπή κε ζεξκηθή ιόγρε, πδαηνθνπή)

ΑΣ 6

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 4.1.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150115-02-01-01

7

Άξζε θαηαπηώζεσλ

ΑΣ 7

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 4.12

8

Καηαζθεπή ζπκπηεζκέλνπ αλαρώκαηνο από πιηθά πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί
επί ηόπνπ

ΑΣ 8

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 5.2

9

Λεηηνπξγία
εξγνηαμηαθώλ
αληιεηηθώλ
ζπγθξνηεκάησλ.
ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ιζρύνο 10,0 έσο 20,0 ΗΡ

ΑΣ 9

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 6.1.1.5

Αληιεηηθά

ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-10-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-10-02-00

2. ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
10

θξαγηζηηθή ζηξώζε αξγηιηθνύ πιηθνύ.

ΑΣ 10

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Α-26

11

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,0 m.

ΑΣ 11

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-1

ΔΛΟΣ ΣΠ 150102-04-00-00

12

Γηάηξεζε θαη ζθπξνδέηεζε έγρπησλ παζζάισλ. Φξεαηνπάζζαινο Φ1,00
m από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C25/30.

ΑΣ 12

ΝΔΑ ΣΙΜΗ Ν.Σ 7

ΔΛΟΣ ΣΠ 150111-01-01-00

13

Μεηαιιηθόο καλδύαο παζζάισλ

ΑΣ 13

ΝΔΣ ΟΓΟ Β27

ΔΣΔΠ 11 01 01 00
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Α/Α

Είδος Εργασίας

Αρ. Σιμ

Κωδικός Άρθροσ

Κωδ. ΕΣΕΠ
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-02-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-03-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-04-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-05-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-07-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-03-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-04-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-05-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-07-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-03-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-04-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-05-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-02-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-03-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-04-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-05-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-07-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-03-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-04-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-05-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-02-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-03-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-04-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-05-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-02-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-02-03-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-05-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-02-03

14

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο
C12/15. Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο
θιπ από ζθπξόδεκα C12/15.

ΑΣ 14

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-29.2.2

15

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο
C30/37 θαη C35/45. Καηαζθεπή ηκήκαηνο βάζξσλ ζε ζηάζκε άλσ ησλ 10,0
m από ην έδαθνο θαη ησλ αληηζηνίρσλ ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ, δνθώλ
έδξαζεο, θεθαινδέζκσλ θιπ, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C30/37.

ΑΣ 15

ΝΔΣ ΟΓΟ Β-29.5.2

16

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο
C30/37 θαη C35/45. Πξνεληεηακέλεο πιάθεο θαη πιαθνδνθνί από
ζθπξόδεκα C30/37. ε ύςνο από ην έδαθνο 7,00< Η >15,00 m.

ΑΣ 16

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β29.5.7.2

17

Υάιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C.

ΑΣ 17

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-30.2

18

θιεξόο ράιπβαο πξνέληαζεο 150/170.

ΑΣ 18

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-31.1

19

Γηακόξθσζε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ηύπνπ Γ.

ΑΣ 19

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-32

20

Αληηγξαθηζηηθή επάιεηςε.

ΑΣ 20

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-35

21

Μόλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε.

ΑΣ 21

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-36

ΑΣ 22

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-37.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-05-01-02

ΑΣ 23

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-4.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150102-07-03-00

ΑΣ 24

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-45

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-01-06-00

22
23
24

ηεγάλσζε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηόπαλνπ θαη
ηζηκεληνθνλίακα πξνζηαζίαο.
Δπηρώκαηα από θνθθώδε πιηθά ζε πεδνδξόκηα θαη ζέζεηο ηερληθώλ έξγσλ.
Μεηαβαηηθά επηρώκαηα ηερληθώλ έξγσλ θαη επηρώκαηα δώλεο αγσγώλ.
Αξκνί ζπζηνιν-δηαζηνιήο γεθπξώλ νιηθνύ εύξνπο κεηαθίλεζεο 60 mm.
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Α/Α
25

Είδος Εργασίας
Δθέδξαλα γεθπξώλ - ζεηζκηθνί απνζβεζηήξεο. ηαζεξά ειαζηνκεηαιιηθά
εθέδξαλα γεθπξώλ
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1337-3.

Αρ. Σιμ

Κωδικός Άρθροσ

Κωδ. ΕΣΕΠ

ΑΣ 25

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-46.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-01-05-01
ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-03-03-00

26

Γεσπθάζκαηα. Γεσύθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ.

ΑΣ 26

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-64.1

27

Σζηκεληνζσιήλεο δηάηξεηνη ζηξαγγηζηεξίσλ. Δζσηεξηθήο δηακέηξνπ 200
mm

ΑΣ 27

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 12.3.1

28

Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at.
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm

ΑΣ 28

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 12.13.1.5

29

Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ από δηαβαζκηζκέλα αδξαλή

ΑΣ 29

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 5.10

30

Καηαζθεπή βάζξσλ, πξνζθέθαισλ, δνθώλ έδξαζεο, θεθαιόδεζκσλ,
πιαθώλ πξόζβαζεο, ηνίρσλ, ζσξαθίσλ θιπ. κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο
C25/30 νπιηζκέλν

ΑΣ 30

Ν.Σ. 1

31

Αξκνί πεδνδξνκίσλ

ΑΣ 31

Ν.Σ. 2

32

Πιήξεο θαηαζθεπή απνρεηεπηηθώλ ζεκείσλ

ΑΣ 32

Ν.Σ. 3

33

Πιήξεο θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο ζπιινγήο νκβξίσλ ππό ηνλ θνξέα

ΑΣ 33

Ν.Σ. 4

ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-06-08-01
ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-06-02-01
ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-03-02-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-07-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-03-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-04-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-05-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-02-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-03-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-04-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150101-01-05-00

3. ΟΔΟΣΡΩΙΑ
34

Τπόβαζε νδνζηξσζίαο. Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο
0,10 m.

ΑΣ 34

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-1.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-03-00

35

Βάζε νδνζηξσζίαο. Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155).

ΑΣ 35

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-2.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-03-00

36

Καηαζθεπή εξεηζκάησλ.

ΑΣ 36

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-5

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-03-00

4. ΑΦΑΛΣΙΚΑ

37

Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα). Απόμεζε αζθαιηηθνύ
νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα)
ζε βάζνο έσο 6 cm.

ΑΣ 37

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-2.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-14-00

38

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε.

ΑΣ 38

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-3

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-11-01

39

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε.

ΑΣ 39

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-4

40

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο βάζεο. Αζθαιηηθή ζηξώζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ
πάρνπο 0,05 m.

ΑΣ 40

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-5.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-11-04

41

Αζθαιηηθέο ζπλδεηηθέο (ηζνπεδσηηθέο) ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο
0,05m

ΑΣ 41

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-7

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-11-04

42

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θπθινθνξίαο. Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ.

ΑΣ 42

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-8.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-03-11-04

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
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Α/Α

Είδος Εργασίας

Αρ. Σιμ.

Κωδικός Άρθροσ

ΑΣ 43

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-1.1.4

ΑΣ 44

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-1.2.3

Κωδ. ΕΣΕΠ

5. ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΕΙΑ

43

44

πζηήκαηα αλαραίηηζεο νρεκάησλ (ΑΟ). Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ
ΔΝ 1317-2. ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2, ιεηηνπξγηθνύ
πιάηνπο W4.
πζηήκαηα αλαραίηηζεο νρεκάησλ (ΑΟ). Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Η1 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ
ΔΝ 1317-2. ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Η1, ιεηηνπξγηθνύ
πιάηνπο W3.

45

ηύινη πηλαθίδσλ. ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN
80 mm (3’’).

ΑΣ 45

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-10.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-04-07-00

46

Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο. Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή
βαθή.

ΑΣ 46

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-17.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-04-02-00

47

ΑΣ 47

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-4.1

48

Κηγθιηδώκαηα. ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ.
Κηγθιηδώκαηα. ηδεξά θηγθιηδώκαηα.

ΑΣ 48

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-4.2

49

Πιαζηηθνί νξηνδείθηεο νδνύ.

ΑΣ 49

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-6

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-04-04-00

50

Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη έλδεημεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ. Πηλαθίδεο
ξπζκηζηηθέο κεζαίνπ κεγέζνπο.

ΑΣ 50

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Δ-9.4

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-04-06-00

6. ΟΔΟΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ

51

Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνύ Οδώλ - Υαιύβδηλνη Ιζηνί Οδνθσηηζκνύ.
Υαιύβδηλνο ηζηόο νδνθσηηζκνύ ύςνπο 12,00 m

ΑΣ 51

ΝΔΣ ΗΛΜ 60.10.1.4

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-07-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-07-02-00

52

Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνύ Οδώλ - Υαιύβδηλνη Ιζηνί Ηιεθηξνθσηηζκνύ
γεθπξώλ. Ιζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ γεθπξώλ ύςνπο 15,00 m

ΑΣ 52

ΝΔΣ ΗΛΜ 60.10.3.5

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-07-02-00

53

Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνύ Οδώλ - Φσηηζηηθά ζώκαηα νδνθσηηζκνύ ηύπνπ
βξαρίνλα κε ιακπηήξα Ναηξίνπ πςειήο πίεζεο (NaHP) semi cut-off.
Ιζρύνο 250 W κε βξαρίνλα.

ΑΣ 53

ΝΔΣ ΗΛΜ 60.10.20.8

54

Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνύ Οδώλ νδνθσηηζκνύ ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ

ΑΣ 54

ΝΔΣ ΗΛΜ 60.10.80.1

55

ύλδεζε κεηξεηή ΓΔΗ

ΑΣ 55

Ν.Σ. 5

56

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ θιπ. Βαξέσο
ηύπνπ, δηακέηξνπ 4''

ΑΣ 56

Ν.Σ. 6

Πίιαξ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

νδνθσηηζκνύ.

Πίιιαξ

ΔΛΟΣ ΣΠ 150105-07-01-00
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