ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο:«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κοινωφελών κτιριακών υποδοµών
ιδιοκτησίας Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταµώνα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 100.000,00€

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19-12 -2017
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Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%) έχει σαν αντικείµενο
την κατασκευή του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ» και
συγκεκριµένα
αφορά την εκτέλεση όλων των οικοδοµικών εργασιών, τη διαµόρφωση των
προσβάσεων, εργασιών περιβάλλοντος χώρου καθώς και υποδοµών Η/Μ, για την κατασκευή του
υπαίθριου αµφιθεάτρου δυναµικότητας 147 θέσεων, στο αγροτεµάχιο της µονάδας φροντίδας
ηλικιωµένων, εκκλησιαστικής σχολής και εκκλησίας, ιδιοκτησίας της Μητροπόλεως Κίτρους,
Κατερίνης και Πλαταµώνος.
Οι κυριότερες εργασίες που προτείνονται µε την κατασκευή του έργου είναι:
α) Εργασίες εκσκαφών (θεµελίωση αµφιθεάτρου, εργασίες περιβάλλοντος χώρου κτλ)
β) Εργασίες κατασκευής υπαίθριων εγκαταστάσεων (σκυροδέµατα, επιστρώσεις, επενδύσεις
κτλ)
γ) Εργασίες αποπεράτωσης υποδοµών περιβάλλοντος χώρου (κατασκευή κρασπεδόρειθρων,
πλακοστρώσεων, στρώσεων οδοστρωσίας, χωµατουργικές εργασίες πρασίνου κτλ.)
δ) Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες εγκαταστάσεων και υποδοµών περιβάλλοντος χώρου
Άρθρο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
1. Του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2. Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε),
3. Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,
4. Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,
5. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
6. Του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)
8. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»
9. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» ,
10. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
11. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
12. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
13. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει ,
14. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
15. Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων »,
16. Του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
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17. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,
το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση
των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’, καθώς και η
απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
18. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
19. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 περί “Μέτρα, Όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και
τη ΜΕ α.π. ΟΙΚ4834/25-1-2013 διευκρινιστική εγκύκλιο (Α∆Α : ΒΕΙΨ0-Ξ90)
Καθώς και
• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης", όπως ισχύει.
• Το Ν. 4071/2012, (ΦΕΚ 85 Α'/11-4-2012) "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση. Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ".
• Το Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α'/30-5-1997).
• Το Ν. Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α΄/27-12-2010) "Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016)
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ .
• Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
• Το Ν. 4155/2013 "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ Α' 120/29-05-2013), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.
4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242) "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε
άδεια και άλλες διατάξεις", της Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014
(ΦΕΚ Α' 85/07-04-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις", του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 "Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις" και των άρθρων 134-138 καθώς και του άρθρου 201 του Ν.
4281/2014, "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις".
• Το Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014).
• Tην µε αριθµ. 30110(385)/27-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της ΠΚΜ στους Αντιπεριφερειέρχες και
στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες,
στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, των
∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 390/Β’/10.02.2017).
• Την µε αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 94/11-1-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί “Ορισµού Προϊσταµένων και Αναπληρωτών Προϊσταµένων σε θέση ευθύνης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Υποδοµών της ΠΚΜ”.
• Το µε αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού ∆/ντή περί Ορισµού
“Αποφαινόµενα όργανα µετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα παρακάτω:
• Το συµφωνητικό.
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• Η αναλυτική διακήρυξη.
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.
• Το Τιµολόγιο Μελέτης.
• Η Παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
• Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) .
• Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
• Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές
Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως
τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
• Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
Άρθρο 4ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Kατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί
της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα σύµφωνα µε το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν.
4412/2016.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρµογή του άρθρου 72,
παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016 από πιστωτικά ιδρύµατα που προσδιορίζονται στην παρακάτω
παράγραφο. Σε περίπτωση αµφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που εξέδωσε
την εγγυητική επιστολή, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη–µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη–µέλη της
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.
2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν
επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Άρθρο 5ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
5.1. Γενικά
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύµφωνα µε τις περί
ασφαλιστικών ταµείων κείµενες διατάξεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας κράτους µέλους της Ε.Ε
και του Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η διάταξη αυτή
ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου
(κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις, κλπ.), τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του
υπόψη έργου. Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα από την προσκόµιση των υλικών από τον
ανάδοχο επιτόπου του έργου, ή σε αποθήκες του µέχρι την ενσωµάτωσή τους σε αυτό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει µε δικές του δαπάνες
ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, µε µία ή
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που να λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας κράτους - µέλους της
Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και που, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των τευχών δηµοπράτησης και η Ελληνική
νοµοθεσία, µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα.
5.2.

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου

5.2.1. Αντικείµενο ασφάλισης
α) Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου (εξοπλισµός, υλικά,
υπηρεσίες κ.λ.π.), συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της σύµβασης,
αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του συµβατικού τµήµατος. Ο
ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την
αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του έργου και οι
ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης.
β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής
ή ολικής που οφείλονται ή που προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία,
τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασµένη µελέτη ή και κατασκευή (Manufacturer’s Risk),
ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία κλπ.), µε εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως
εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» (π.χ.
πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή
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ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π.). Οι βλάβες και καταστροφές από σεισµούς, πληµµύρες και άλλα
παρόµοια ατυχήµατα, θα καλύπτονται.
γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι µόνιµες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου,
καθώς επίσης και ο εν γένει Η/Μ εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του υπόψη
έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς, που
οφείλονται ή που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και από τυχαία περιστατικά.
5.2.2. ∆ιάρκεια ασφάλισης
Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και την µεταφορά των
πρώτων υλικών στα εργοτάξια µέχρι τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της έγκρισης του πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής του έργου, µε επέκταση της ισχύος της για την κάλυψη της περιόδου
εγγύησης και συντήρησης.
5.3.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων

Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύµβασης. Το ή και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια
«ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής
ευθύνης του αναδόχου λόγω της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π.
και µέσα στα πλαίσια των άλλων συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε
(5) ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π.
5.3.1. Αντικείµενο ασφάλισης

α)
β)
γ)
δ)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους, για σωµατικές βλάβες,
ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές, σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που
προξενούνται σε όλη την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών
αποκατάστασης ζηµιών κ.λ.π., οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια
των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η
αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµίες σε πράγµατα,
ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται από τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα του αναδόχου.
Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:
Για σωµατικές βλάβες κατ΄ άτοµο : 200.000,00€
Για σωµατικές βλάβες κατά γεγονός : 400.000,00€
Για υλικές ζηµιές κατά γεγονός : 200.000,00€
Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 600.000,00€

5.3.2. ∆ιάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του
αναδόχου στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών
κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, ένα όµοιο συµβόλαιο θα καλύψει
όλη την περίοδο, µέχρι την οριστική παραλαβή που όµως θα είναι µικρότερου ύψους.
Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης, από τη βεβαίωση περαίωσης έως και την έγκριση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:
α)
β)
γ)
δ)

Για σωµατικές βλάβες κατ΄ άτοµο : 100.000,00€
Για σωµατικές βλάβες κατά γεγονός : 200.000,00€
Για υλικές ζηµιές κατά γεγονός : 100.000,00€
Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 300.000,00€

5.3.3. Ειδικοί όροι
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το
προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της
διασταυρούµενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY).
Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του
αναδόχου ή του κυρίου του έργου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση
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τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που
αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
5.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και
«αστικής ευθύνης έναντι τρίτων»
Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
Όλο το προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και οι σύµβουλοί της οι συνεργάτες της και οι
υπάλληλοί της θα είναι συνασφαλιζόµενοι.
Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν µπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να λήξουν, χωρίς την
γραπτή µε συστηµένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ηµέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής
εταιρείας, τόσο προς τον ανάδοχο όσο και προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον κύριο του έργου.
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του έργου, ο ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί
στον κύριο του έργου και στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία από την αρχή τα ποσά των απαιτήσεών του από
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας σ' αυτούς, ύστερα από σχετική αίτησή
τους, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του αναδόχου.
Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου
και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας των υπαλλήλων της συµβούλων και συνεργατών της και των
υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθεληµένη
των προσώπων αυτών.
Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργου και της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας του που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).
Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η
ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του κυρίου του έργου.
Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συµβόλαια
δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. ∆ιαφορετικά ο κύριος του
έργου δια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του χωρίς ειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη
ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής της, στο όνοµα για λογαριασµό και µε δαπάνες
του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν
πληρεξούσιος.
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το έργο
σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων
από τον κύριο του έργου δια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του και τα έξοδα της ασφάλισης θα βαρύνουν
τον ανάδοχο.
5.5.

Γενικοί όροι ασφάλισης

Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να
λαβαίνει υπόψη τις διατάξεις των νόµων των νοµοθετικών διαταγµάτων κανονισµών κ.λ.π., που ισχύουν
εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα.
Ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες
ασφαλιστικές καλύψεις οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ., υπόκεινται σε
κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του κυρίου του έργου.
Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις
και ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από την σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες
από τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λ.π. και ο
ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και
πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις παραπάνω
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν σαν µη ικανοποιητικές από
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του αναδόχου
τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό
των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν του είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική
επιστολή του καλής εκτέλεσης.
Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση
του ή των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, για λογαριασµό
του αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωµα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π.
του αναδόχου, κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω
εξαιρέσεων απαλλαγών κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.
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Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία ο ανάδοχος συνοµολόγησε τις παραπάνω
ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά ή βλάβη κ.λ.π. για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του αναδόχου ή
εγγύησή του, οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται, για την
αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης.
Ο ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλιστεί ο κύριος του έργου για τις απαιτήσεις του από αυτόν
σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να
συµπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια που καλύπτουν
το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
κλπ.), τον εξής ειδικό όρο:
Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου.
Άρθρο 6ο ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
1. Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί
ατυχηµάτων Αστυνοµικές διατάξεις, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα
ή βλάβη επερχόµενη εις τον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπειας ενεργειών που έχουν άµεση
ή έµµεση σχέση προς την εκτέλεση της εργολαβίας.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και σε όλες γενικά τις θέσεις στις οποίες
εκτελούνται οι εργασίες προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτουµένων, σηµάτων και πινακίδων
ασφαλείας, επιµελούµενος και της συντήρησης τούτων.
3. Έγκαιρα και τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον
ανάδοχο της εργασίας, η δυνατότητα απρόσκοπτης και ασφαλούς εργασίας (τοποθέτηση
προειδοποιητικών πινακίδων, τοποθέτηση ταινιών σήµανσης, κώνων κλπ.) στο σηµείο που θα
πραγµατοποιηθούν οι εργασίες). Θα γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν ηλεκτροφόρων συρµάτων
που βρίσκονται κοντά (<1,2µ), δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επεµβαίνει η ∆ΕΗ. Εφόσον
πέσει στην αντίληψη του Αναδόχου παρόµοια περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ∆ΕΗ, θα πρέπει
να ενηµερώσει την Υπηρεσία ώστε να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα της ∆ΕΗ.
4. Επιβάλλεται η λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας όπως: διακοπή
κυκλοφορίας στη λωρίδα όπου βρίσκεται κοντά στη θέση εργασίας και έλεγχος της κυκλοφορίας
όπου η κίνηση οχηµάτων αλλά και πεζών , αποτελεί κίνδυνο για τους ίδιους και τους εργαζόµενους.
Θα χρησιµοποιούνται σηµατοδότες, πινακίδες, κώνοι, ταινίες σήµανσης, παρακάµψεις, ρυθµίσεις
κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές και όργανα ανάλογα µε τις περιστάσεις. Οι κώνοι ή άλλα εξαρτήµατα
θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήµατα στην άµεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε
να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότοµου
φρεναρίσµατος. Εργασίες ή εξοπλισµός που βρίσκονται στο δρόµο θα προστατεύονται µε κατάλληλες
πινακίδες, φώτα, φράγµατα, ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Ο παραπάνω εξοπλισµός
ασφαλείας τοποθετείται πριν την έναρξη των εργασιών και θα αποµακρύνεται όταν δεν υπάρχει
ανάγκη προστασίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς όπου θα
γίνουν επεµβάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να συνεννοείται προηγουµένως µε την υπηρεσία που
εισηγείται την εργασία και το αρµόδιο τµήµα της Τροχαίας Κινήσεως, ενώ θα υποβληθούν, αν
απαιτείται, από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σχέδια κυκλοφοριακής ρύθµισης, για
έλεγχο-θεώρηση τα οποία και θα προωθούνται στην αρµόδια αρχή για τελική έγκριση πριν την
εφαρµογή τους .
Εργαζόµενοι ως ρυθµιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις :
Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα από περιοχές που καταλαµβάνονται από οχήµατα εργασίας
ή εξοπλισµούς, που φράζουν µερικώς ή ολικώς τους παρακείµενους δρόµους.
Όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινών τροποποπιησεων-ρυθµισεων στην κυκλοφορια στην περιοχή
εργασίας, όπου η κυκλοφορία είναι µεγάλη, ή οι ταχύτητες προσέγγισης είναι µεγάλες και δεν
υπάρχει σύστηµα σηµατοδότησης.
Όταν δεν µπορεί να γίνει συντονισµός της κυκλοφορίας µε το υπάρχον σύστηµα κυκλοφορίας, ή
όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστηµα σηµατοδότησης ή όταν τα οχήµατα που απαιτούνται για την
εκτέλεση της εργασίας ή οι κατασκευές προεξέχουν σε µία διασταύρωση παρεµποδίζοντας την
κυκλοφορία.
Όταν οι εργαζόµενοι ή ο εξοπλισµός καταλαµβάνουν το ρεύµα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση και
τα επερχόµενα οχήµατα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση.
Σε περιοχές µεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία
ενόσω όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας επισκευάζονται ή αφαιρούνται.
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Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας δεν είναι άµεσα
διαθέσιµα.
Σε κάθε περίπτωση που δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόµενους, εξοπλισµό καθώς και σε
διερχόµενους πεζούς ή µη και κυκλοφορία µέσω των άλλων τρόπων ρύθµισης κυκλοφορίας.
Κάθε ρυθµιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασµένος και θα χρησιµοποιεί :
Κατάλληλη ένδυση µε φωσφορίζουσα ταινία, κράνος µε φωσφορίζουσα ταινία, µέσο επικοινωνίας µε
τους άλλους ρυθµιστές κυκλοφορίας της ίδιας οµάδας, που δεν είναι ορατοί µεταξύ τους.
Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες
απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην
Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96.
5. Τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου
ατυχηµάτων.
Ο εξοπλισµός ασφάλειας θα αποτελείται από στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή φόρµα), κράνος,
ωτοασπίδες, γάντια, επιγονατίδες, µπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη θα ακολουθούν τις
προδιαγραφές του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Τ.Α.Ε).
Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού και η σωστή χρησιµοποίησή του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
τραυµατισµού του τεχνίτη κλαδέµατος. Τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια
συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχηµάτων:
Οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν έµµεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους (καθαρισµός,
αποµάκρυνση κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 τουλάχιστον µήκων του ύψους
των δέντρων που κλαδεύονται, εκτός και αν είναι απαραίτητη η αφαίρεση µεγάλων κορµών η οποία
θα εκτελείται από οµάδα εργαζοµένων.
Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι µε κράνος, προστατευτικά υποδήµατα και φόρµα
εργασίας.
6. ∆εν θα επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών τις Κυριακές και αργίες. Θα γίνεται , µόνο όταν απαιτείται
και κατόπιν ειδικής άδειας της υπηρεσίας.
7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόµων κλπ. υποχρεούται όπως ανακινεί αµελλητί στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόµενες ή
κοινοποιούµενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ..
8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόµοι, να
τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των
εργασιών, τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων, που καθορίζονται στα Π.∆. 778/80 και
1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας µε ευθύνη του
και υποβάλλοντας αρµοδίως κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική µελέτη ικριωµάτων, µελέτη
προσωρινής σήµανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και
Υγείας (Σ. Α. Υ.) της απόφασης ∆ΙΠΑ∆/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (άρθρα1, 2 και 3).κ.λ.π.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήµερα.
Άρθρο 7ο ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο εις την µη λήψη των
απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τυχόν υλικές ζηµιές που δύναται να προκληθούν σε
Ιδιωτική ή ∆ηµόσια περιουσία (ζηµιές σε δίκτυα, πλάκες πεζοδροµίων, αυτοκίνητα κτίρια, κλπ), όπως
και για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς καθώς και κάθε χρηµατικής αποζηµίωσης που θα προκύψει
κατά την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς την απαίτηση συµµετοχής ή αποζηµίωσης από την
Περιφερειακή Ενότητα.
Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις
καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής της παρεχόµενης υπηρεσίας και ευθύνεται για κάθε κοπή
δέντρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας µη απαραίτητης για την παροχή της υπηρεσίας που
ανέλαβε.
Άρθρο 8ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση,
όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την
Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε
τρίτους, λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού
χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται στο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και στην αρ. 36259/1757/Ε103 Υπουργική απόφαση
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(ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και εξειδικεύεται µε την Εγκύκλιο
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
γ. ∆εν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί
η έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο θα έχουν σηµειωθεί
τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν.
δ. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν
εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε
ευθυνών που να µπορούν να προκύψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα
υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή
του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης
προθεσµίας.
ε. Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών
εργασιών, να αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από
αυτές που προβλέπονται από τη µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων, έστω και
αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συµπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι
προβλεπόµενες διατοµές επιχωµάτων είναι προκαθορισµένων διαστάσεων και
δεν επιτρέπεται η δηµιουργία πλατυσµάτων χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία
θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων
ορυγµάτων ή άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν
οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων αρχών (οι θέσεις
αυτές θα εξασφαλισθούν µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία
καµία δέσµευση).
στ. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής
αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για τις
εγκαταστάσεις αυτές η υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον ανάδοχο καµία θέση λατοµείου, η
δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος
εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή αποκάλυψη, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.), αποτελεί
υποχρέωση του αναδόχου.
Επισηµαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις
προστασίας του περιβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών.
Ειδικότερα επισηµαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου, σύµφωνα µε
την παρ. 6 της εγκυκλίου Υ.∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/05.05.1975) τόσο για τα λατοµεία
που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός όσο και για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής
ασφαλτοµίγµατος.
Άρθρο 9ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
• Να συνεργάζεται µε την Υπηρεσία για τον προγραµµατισµό των εργασιών. Η Υπηρεσία θα
υποδεικνύει στον Ανάδοχο τις προς εκτέλεση εργασίες µε προφορική ή γραπτή εντολή, τον
τόπο εργασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα διευκολύνει το έργο του. Ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται στον τόπο εργασίας το πολύ εντός δύο ηµερολογιακών
ηµερών από την ειδοποίηση (προφορική ή γραπτή) της Υπηρεσίας και να αναλαµβάνει
καθήκοντα. Σε περίπτωση κλήσης του από την Υπηρεσία και κατόπιν εντολής και υποδείξεως
αυτής, ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού, υποχρεούται στην άµεση
απόκριση και παροχή της υπηρεσίας
• Να τηρεί ηµερολόγιο
έργου καθώς και των Απολογιστικών εργασιών, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4412/16, αριθµηµένο και θεωρηµένο από την Υπηρεσία, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης, µε υποχρέωση Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147, παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσµίες
αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης.
• η και ευθύνη τήρησης και συµπλήρωσής του από τον ανάδοχο ή τον εκάστοτε επικεφαλή
συνεργείου, στην περίπτωση σύστασης περισσοτέρων του ενός συνεργείων.
Άρθρο 10ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός …. ∆ιακόσιων Σαράντα Ηµερών (240)….. από την
υπογραφή της σύµβασης, ή όταν περαιωθούν οι συµβατικές ποσότητες εργασιών, πριν τη
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συµπλήρωση των 8 µηνών σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην διακήρυξη της παρούσας µελέτης. Σε
περίπτωση µη εξάντλησης του οικονοµικού αντικειµένου δύναται η δυνατότητα παράτασης αυτού για
όσο χρόνο απαιτηθεί καθώς η φύση του έργου απαιτεί τη διαδοχική συνέχισή του ώστε να είναι
εφικτή η αντιµετώπιση των προκυπτουσών αναγκών συντήρησης.
Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147,
παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης
εκτός αν ορισθεί διαφορετικά σε αυτή.
Άρθρο 11ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα :
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών, να συστήσει
συνεργεία, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού των
εργατικών χεριών που απασχολεί για το έργο εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία και για όσο
διάστηµα κριθεί από την Υπηρεσία απαραίτητο για την αρτιότερη εκτέλεση και την τήρηση του
χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης.
2. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να είναι ειδικευµένο
και µε πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λ.π. που κατά την κρίση της δεν έχει τα
απαιτούµενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός,
εριστικός, κ.λ.π..
3. Να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυκτερινά
συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, εάν έτσι απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη παροχή
της υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται καµιάς πρόσθετης αποζηµίωσης για το λόγο αυτό. Η υπηρεσία
δύναται ανά πάσα στιγµή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις
υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων και των εργατικών χεριών, εάν κρίνει ότι ο ρυθµός
προόδου της υπηρεσίας δεν είναι ικανοποιητική.
4. Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στον τόπο εργασίας, για την έκδοση
αδειών εργασίας από αστυνοµικές αρχές αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές
διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις,
κ.λ.π..
5. Να διασφαλίζει την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου
και να εκτελεί τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και
διατάξεις, φέροντας αποκλειστικά και µόνο αυτός την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα το
οποίο οφείλεται από τη µη εφαρµογή τους.
6. Όταν χρειάζεται να εκτελεστούν εξαιρετικά επείγουσες εργασίες και προκειµένου να
αποπερατωθούν για να προληφθούν οι ζηµιές στην παρεχόµενη υπηρεσία - ιδίως όταν αναµένονται
δυσµενείς καιρικές συνθήκες - ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και
εορτές εφ’ όσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από
τις αρµόδιες αρχές.
7. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας,
πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαίας Κινήσεως.
Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σώµατα, κ.λ.π..
Επίσης να προβεί στην περίφραξη των θέσεων που είναι επικίνδυνες, νυχτερινά σήµατα, κ.λ.π..
8. Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσµατα όπου υπάρχουν σηµεία απροσπέλαστα για τους διαβάτες, όπως
ακάλυπτοι τάφροι, µε δική του ευθύνη ή και µετά από υπόδειξη του επιβλέποντα.
9. Να εξασφαλίζει τη συνεργασία και τις σχετικές άδειες – όποτε απαιτείται - από τους αρµόδιους
φορείς Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., ∆.Ε.Υ.Α.Π. για την ύπαρξη καλωδίων και αγωγών των εν λόγω Οργανισµών
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών των υπηρεσιών του θέµατος, καθώς επίσης πριν την έναρξη
οιασδήποτε εργασίας στην αποκάλυψη, τον εντοπισµό και ακριβή προσδιορισµό τούτων και στη
µετέπειτα προστασία τους προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση των οποίων θα βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο, εύρεση κατάλληλων, επιτρεπόµενων χώρων απόθεσης προϊόντων κοπής ή
αποψίλωσης, σε οποιαδήποτε χιλιοµετρική απόσταση από την παρεχόµενη υπηρεσία. Η δαπάνη της
µεταφοράς και απόθεσης οποιωνδήποτε προϊόντων κοπής ή αποψίλωσης και υπολειµµάτων των
εργασιών αυτών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
10. Να ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εργασίας που
πρόκειται να παράσχει, µη πιστοποιούµενων των υπηρεσιών για τις οποίες δεν έχει ενηµερώσει.
11. Σε περίπτωση κλήσης του από την Υπηρεσία και κατόπιν εντολής και υποδείξεως αυτής, ιδιαίτερα
για την αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού, υποχρεούται στην άµεση απόκριση.
Άρθρο 12ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου παίρνονται από τον επιβλέποντα από κοινού µε τον ανάδοχο
όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα
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σε δύο αντίγραφα, υπογράφονται από τα δύο µέρη και το καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Όταν
πρόκειται για εργασίες που, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα έχουν επικαλυφθεί από άλλες ή θα έχουν
ενσωµατωθεί σε άλλες, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να καταµετρήσουν τις
αντίστοιχες εργασίες και να συντάξουν Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών. Αντίστοιχο
πρωτόκολλο συντάσσεται, εφόσον απαιτείται, για τον κυβισµό των αυτοκινήτων, τον καθορισµό της
µέσης απόστασης µεταφοράς καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί.
Ειδικότερα, η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σ’ αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισµός των εδαφών, όπου
κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από επιτροπή από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που
ορίζονται από την διευθύνουσα υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει
σήµερα.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε µέριµνα και δαπάνη του ανάδοχου, συντάσσονται οι επιµετρήσεις
κατά διακριτά τµήµατα του έργου και υποβάλλονται στην υπηρεσία για έλεγχο και τυχόν διόρθωση.
Οι επιµετρήσεις περιλαµβάνουν συνοπτική περιγραφή της εργασίας, ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου
του Τιµολογίου ή του Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών, τα αναγκαία
επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα και τους αντίστοιχους υπολογισµούς.
Οι πληρωµές γίνονται τµηµατικά µε ανακεφαλαιωτικούς λογαριασµούς, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
Άρθρο 13ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του, καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις
οποίες ο ανάδοχος ή η Υπηρεσία είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία του προσωπικού, πόλεµος,
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες
και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για την Υπηρεσία προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 14ο: ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
10.1 Η από µέρους του αναδόχου αθέτηση των όρων της υπογραφείσας σύµβασης ή µη πλήρης
συµµόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στην Υπηρεσία το δικαίωµα να τον κηρύξει
έκπτωτο της σύµβασης µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
10.2 Η έκπτωσή του έχει σαν συνέπεια:
α)Την απώλεια υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέµενης
εγγύησης.
β)Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζηµιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζηµία θετική ή αποθετική
στην οποία θα υποστεί από την µη εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 15ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 16ο :ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε:
• τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές,
• την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιµολογίου Μελέτης,
• τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πληµµελώς ή
κακότεχνα ή όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 17ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισµό ή που δεν προβλέφθηκαν ή δεν
προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν µπορούν να επιµετρηθούν θα αποτιµώνται µε απολογιστικό
σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.
Επίσης στο κεφάλαιο αυτό προβλέπεται η δαπάνη προµήθειας όλων των υλικών κιγκαλερίας,
και όπως αυτά προσδιορίζονται στην εγκύκλιο ∆17α/09/136/ΦΝ.437/23-12-04, η δε εργασία
τοποθέτησης περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα που ανήκουν τα επι µέρους υλικά.

Σελίδα 11 από 14

Επίσης µε τη δαπάνη µέρους των απολογιστικών εργασιών θα πληρωθεί το κόστος διάθεσης
των ΑΕΚΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 σε
αδειοδοτηµένο σύστηµα ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ (Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) . Σύµφωνα µε την παράγραφο β3 του άρθρου 7 της εν
λόγω ΚΥΑ, θα πρέπει µετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να κατατεθεί στην
Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης.
Τέλος στο αναφερόµενο κεφάλαιο περιλαµβάνεται και κάθε άλλη εργασία και προµήθεια
υλικού που θα κριθεί αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του έργου και για την οποία θα δοθεί
ειδική εντολή στον ανάδοχο από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Άρθρο 18ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό
επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε
όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια,
λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα
δώσει σχετική έγκριση.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας,
που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε
ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόµους, διατάξεις
κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που
επιτάσσουν οι όροι της διακήρυξης δηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της τεχνικής περιγραφής και
των λοιπών τευχών δηµοπράτησης.
Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της υπηρεσίας επίβλεψης,
στην άσκηση των ελέγχων κλπ.
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιµοποιήσει τεχνικό σύµβουλο κατά την κατασκευή
του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύµβουλο στην άσκηση των καθηκόντων που θα
του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του συµβούλου.
Άρθρο 19ο: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη του οργανογράµµατος του εργοταξίου που προβλέπεται από το άρθρο
145 του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν και τα παρακάτω :
• Είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα, όργανα, εργαλεία,
µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο οργανόγραµµα του έργου.
• Είναι υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευµένο προσωπικό που
απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή του υπόψη έργου.
• Είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει διπλωµατούχο της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας
µηχανικό αναγνωρισµένης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο οποίος θα
διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική
πείρα για την κατασκευή του στην επικεφαλίδα αναγραφόµενου έργου. Ο ανωτέρω µηχανικός
πρέπει να είναι συνέχεια στη διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες και ώρες εκτέλεσης των
εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να µην αποδεχθεί τον ανωτέρω µηχανικό εάν δεν έχει τις
σχετικές προϋποθέσεις.
• Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά
κλπ. µέσα που προσκοµίσθηκαν στο έργο για εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο
ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να
ενισχύσει τον επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του κλπ. σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
τροποποιώντας ενδεχοµένως το υποβληθέν από αυτόν οργανόγραµµα εργοταξίου, που
προβλέπεται από το άρθρο 8 της παρούσας και του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008.
• Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.
• Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα περιλαµβάνεται και
διερµηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί µε σχετική άδεια
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί να βοηθήσει τον ανάδοχο στις σχετικές
διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται
αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ.
• Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.
• Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα περιλαµβάνεται και
διερµηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί µε σχετική άδεια
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•

παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί να βοηθήσει τον ανάδοχο στις σχετικές
διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται
αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ.
Η διαχείριση των ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) που θα
προκύψουν από το έργο θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ
1312/24-8-2010 περί “Μέτρα, Όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και σύµφωνα µε τη µε αρ. πρ.
ΟΙΚ4834/25-1-2013 (Α∆Α : ΒΕΙΨ0-Ξ90) διευκρινιστική εγκύκλιο της παραπάνω ΚΥΑ.

•

Η διαχείριση των παραγόµενων χωµατουργικών υλικών από την κατασκευή του έργου, µετά την
εξάντληση δυνατότητας αξιοποίησής της για τις ανάγκες του έργου (η περίσσεια υλικού) θα
πρέπει να διατίθεται, είτε σε νοµίµως λειτουργούντα ΧΥΤΑ, είτε για την αποκατάσταση λατοµείων
της περιοχής που διαθέτουν τη σχετική άδεια για την αποκατάστασή τους και τα υλικά είναι
αποδεκτά για τη χρήση τους ή σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης
αδρανών υλικών. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της περίσσειας εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται
µε ορθό περιβαλλοντικά τρόπο και σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.

•

Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος ∆ηµοσίου Έργου που συλλέγει και µεταφέρει ΑΕΚΚ θα πρέπει να
διαθέτει “Άδεια συλλογής και µεταφοράς για ΑΕΚΚ” ή να συµβληθεί µε µεταφορέα ΑΕΚΚ που
διαθέτει την ανάλογη άδεια. Επίσης, ο Ανάδοχος ∆ηµοσίου Έργου που διαχειρίζεται ΑΕΚΚ
(διαχειριστής ΑΕΚΚ) επιβάλλεται να συµβληθεί µε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
ΑΕΚΚ.

Άρθρο 20ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθηµερινά ηµερολόγιο του έργου σύµφωνα µε το
άρθρο 146 του Ν. 4412/2016.
Οι αφανείς εργασίες του έργου γράφονται στο βιβλίο καταµέτρησης των αφανών εργασιών
σύµφωνα µε το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 21ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου.
Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρούµενου µέρους να
συντάξει επιµέτρηση και να την υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε επιµέτρηση η
διευθύνουσα υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των
αντιστοίχων εργασιών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 151 του Ν. Ν. 4412/2016.
Άρθρο 22ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο εγγυήσεως σε άριστη
κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από τη χρήση ή
άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό
άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.
Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου
που θα κατασκευασθεί από αυτόν, µέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζηµίες
γενικά οφείλονται σε πληµµελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός µε την σύµβαση του.
Σε περίπτωση που γίνουν ζηµίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, αυτές
θα αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου µετά την έγκριση από την προϊσταµένη αρχή, στην
αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζηµιών που θα
συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϊσταµένη αρχή). Η Υπηρεσία µπορεί να
διατάξει και τον ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα πληρωθεί δε ιδιαιτέρως για
αυτές µε τιµές κατόπιν συµφωνίας.
Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 171, παράγραφος 1 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 23ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου.
Το Μητρώο του έργου θα υποβάλλεται µαζί µε την τελική επιµέτρηση και στην πλήρη µορφή
θα περιλαµβάνει απαραιτήτως όσα ορίζονται στην υπ΄αρ. ∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466 Απόφαση
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ Β΄ 1956/07.06.2017, άρθρο 1 – Περιεχόµενα
«Μητρώου Έργου», άρθρο 2 – Ψηφιακή µορφή παραδοτέων και άρθρο 3 - Περιγραφή
κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων.
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Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο αφορά στοιχειώδη συντήρηση, ανακατασκευή ή βελτίωση
τµήµατος (ή του συνόλου) υφιστάµενου (αρχικού) έργου, το υποβαλλόµενο Μητρώο θα αφορά το
τµήµα στο οποίο έγινε η επέµβαση (στοιχειώδη συντήρηση, ανακατασκευή ή βελτίωση) και θα
αποτελεί παράρτηµα του υπάρχοντος Μητρώου, του υφιστάµενου (αρχικού) έργου, στο οποίο θα
αναφέρονται οι θέσεις των επεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν.
Άρθρο 24ο: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ –ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα υπηρεσία
αρκετό αριθµό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων κατασκευής του έργου
καθώς και άλλα παραστατικά στοιχεία του έργου που εκτελείται, καθώς και να τηρεί, συντάσσει,
εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον
ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του.
Άρθρο 25ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
∆εν προβλέπεται η χορήγηση, στον ανάδοχο, προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 16 της
διακήρυξης.
Άρθρο 26ο :ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016.
Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την ποιότητα
και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο ανάδοχος
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

Άρθρο 27ο: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Τo έργο είναι εγγεγραµµένο στο Προγράµµα Επενδυτικών ∆απανών Προστίµων, Έτους 2017, µε
εγκεκριµένο προϋπολογισµό 100.000,00 €

Θεωρήθηκε

Ελέγχθηκε

Συντάχθηκε

Κατερίνη 19-12-2017
Ο Αν. Προϊστάµενος
Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας

Κατερίνη 19-12-2017
Η Αν. Προϊστάµενη
Τµήµατος Έργων ∆οµών
Περιβάλλοντος

Κατερίνη 19-12-2017

Τσιόκας Ανδρέας
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μαυρίδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σινωπίδου Παναγιώτα

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Λιόλιος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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