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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι
Γενικοί και οι Ειδικοί όροι και οι Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση
τις οποίες και σε συνδυασµό µε τις Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-07-2012) και τους
όρους των υπόλοιπων συµβατικών τευχών πρόκειται να κατασκευαστεί από τον
Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2.1 Γενικά
2.1.1 Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών
τευχών ανάθεση στον Ανάδοχο της κατασκευής του έργου «Αντιπληµµυρική
προστασία οικισµών ∆ήµου ∆Ε Αµφιλοχίας (Αποχέτευση οµβρίων επί δηµοτικής
οδού Σαρδηνιων) που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής
Περιγραφής. Αναλυτικά το αντικείµενο της εργολαβίας καθορίζεται στο τεύχος της
Τεχνικής Περιγραφής. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου, µαζί µε τα
απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, ανέρχεται σε 132.258,07 €, ενώ η συνολική
δαπάνη που περιλαµβάνει τα ανωτέρω συν τη δαπάνη για Φ.Π.Α., ανέρχεται στο
ποσό των 164.000,00 €. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ κατά
120.000€ για το έτος 2017 και κατά 44.000 € για το έτος 2018 µε ΚΑ 30-7323.012
του προϋπολογισµού του έτους 2017

και θα υπόκειται στις κρατήσεις που

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 0,06% του
άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε
τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών.

2.1.2 Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά
Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά
ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Κατασκευής του Έργου» και «Εργολαβικό
Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα.
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2.1.3 Η Σύµβαση θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.
4412/2016 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης.

2.2 Συµβατικό αντικείµενο
Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον
Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση.
Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω:
- Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαµβάνονται στην Τεχνική
Περιγραφή.
- Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του
Χρόνου Εγγύησης.
- Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα
διαστήµατα, εν όψει των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του Κ.τ.Ε, της εκτέλεσης
προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές,
κ.λ.π. - Το κόστος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει
να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στο άρθρο 12 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2645,16 € (ευρώ) .
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
κατά την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
4.1 Συνολική προθεσµία
Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη
∆ηµοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών, από την ηµέρα
που θα υπογραφεί η Σύµβαση.
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4.2 Ποινικές ρήτρες συνολικής προθεσµίας Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους
του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα,
που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 ο
Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να
υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς έγκριση, το πρόγραµµα
κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην προθεσµία της παρούσας
Ε.Σ.Υ.
5.2 Το χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.
4412/2016, θα περιλαµβάνει:
(1) Λεπτοµερειακή χρονική ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης
του έργου, µε διάκρισή τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε
δραστηριότητες µε ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
(2) Πλήρης αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση των χρονικών διαρκειών που
προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα συνοδευόµενη µε τις αντίστοιχες ποσότητες, η
οποία θα αναλυθεί σε επιµέρους εργασίες του Τιµολογίου, ή και σε προεργασίες που
δεν προβλέπονται στο Τιµολόγιο.
5.3 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έγκριση του οριστικού
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του
χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των
τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η
διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν
επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε
οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης
αυτού από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
6.1 Μελέτη των συνθηκών του έργου
6.1.1 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο
τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, µε σκοπό να
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καταστούν πλήρως ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης καθώς και να
εκτιµήσουν µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις
συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς τους, διερευνήσει
πλήρως:
α. Την περιοχή του έργου.
β. Τη ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού.
γ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
δ. Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από το ∆ηµόσιο και Οργανισµούς
(π.χ. Υπουργείο Εθνικής Αµύνης ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικές Αρχές κ.λ.π.
ε. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και
τα προβλήµατα εξασφάλισής της.
ζ. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων.
η. Τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα.
θ. Την ανάγκη απρόσκοπτης παροχής νερού στους καλλιεργητές καθ’ όλη τη
διάρκεια κατασκευής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο από τις υφιστάµενες
υποδοµές ή άλλες που θα κληθεί να κατασκευάσει ο Ανάδοχος.
ι. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα µπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιµολόγηση αυτών,
σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.

6.1.2

Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ.

ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως
παρατηρήσεων, κ.λ.π., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων για ενηµέρωσή τους
και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την
Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα για την σύνταξη των
Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα
στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε
οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση
και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.
6.1.3 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες
που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους
πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της
προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση
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εργασιών από την άλλη Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται
από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση του.
Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί
ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει
κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία αυτή ή από άλλους
Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή
τους εργολάβους των εταιρειών και οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται
στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του
άρθρου 138 του Ν. 4412/2016).

6.1.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία,
που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για
την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη Σύµβαση.
6.2 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται
Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης (και οι διαγωνιζόµενοι κατά
την φάση του διαγωνισµού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να
εκτελέσει

και

τυχόν

συµπληρωµατικές

έρευνες

κ.λ.π.,

προκειµένου

να

οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των
διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των
"ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή
αµοιβής στον Ανάδοχο.
6.3 Αρχαιότητες και άλλα ευρήµατα
Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει
εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς
περιβαλλοντικούς όρους. Όπου υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών
ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη
σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει
διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό
έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζηµιούµενος σύµφωνα µε την Εγκύκλιο
∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους αυτές θα
πρέπει να διενεργηθούν µε προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η
οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εργασίµων ηµερών.
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6.3.1 Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η
ύπαρξη αρχαίων - οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της
Επιβλέψεως και της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισηµαίνεται ότι οι σχετικές
εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της Εφορίας
Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και να
διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, αποζηµιούµενος σύµφωνα µε την Εγκ.
∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης
για σταλίες µηχανηµάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση
της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών.

6.3.2 Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξαρτήτως του είδους των
ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική
Νοµοθεσία.

6.4 Χρήση υλικών, µεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
6.4.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα
απαιτούµενα για το έργο καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα
απόκτησης του δικαιώµατος για τη χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή µελετών, ή
µηχανηµάτων κ.λ.π. που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.

6.4.2 Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και
νόµιµο τρόπο τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται
αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται µε µονοµερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον
πρώτο επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το
ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα
καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.
β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη.

6.5 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήµατος
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Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του
Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.

6.6 Επίβλεψη - ∆ικαίωµα της Επίβλεψης να συµπληρώνει παραλείψεις του
Αναδόχου
6.6.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την
είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του
Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες θα
επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, 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 και οφείλει να διευκολύνει την
επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων
κ.λ.π.. Το 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, ∆ιατάξεις κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές
ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης
∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών
∆ηµοπράτησης.
6.6.2 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την
ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το
δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος
και για λογαριασµό του.
Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή
αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.

6.7 Περιοχές µακράν της θέσης του έργου και οδοί µεταφοράς

6.7.1 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους
χώρους / περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα.
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6.7.2 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και
για τις οδούς που θα χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν
έργα ενίσχυσης υποδοµής των κ.λ.π.

6.8 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου

6.8.1 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί
οι δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές
Προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω:
α. Η εκπόνηση των µελετών εφαρµογής του Έργου.
β. Η εκπόνηση σχεδίου εκτροπής και ελέγχου ποταµού ή τάφρων και αποµάκρυνσης
υδάτων και εκτροπής της κυκλοφορίας.
γ. Η αποτύπωση του φυσικού εδάφους και η εφαρµογή µε πασσάλωση της χάραξης
στο έδαφος ή η αναπασσάλωση στο έδαφος των κάθε είδους έργων, ανεξάρτητα του
αν προβλέπεται στο τιµολόγιο ότι περιλαµβάνεται η εργασία αυτή στις τιµές µονάδας
της προσφοράς του.
δ. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψοµετρικών αφετηριών (REPERS) που θα
τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης, ο έλεγχος του
υψοµετρικού συσχετισµού των REPERS της µελέτης που θα πρέπει να τηρούν τις
απαιτήσεις ακρίβειας των κειµένων διατάξεων ή ακόµη ενδεχοµένως και η ίδρυση
νέου χωροσταθµικού δικτύου, εφόσον τούτο απαιτηθεί µετά τους ανωτέρω ελέγχους.
Ο έλεγχος αυτός θα γίνει αµέσως µετά την
έργο.

Επίσης,

οι

εγκατάσταση

του

Αναδόχου στο

εργασίες ίδρυσης/πύκνωσης και επίλυσης του απαραίτητου

πολυγωνοµετρικού δικτύου οριζοντιογραφικού ελέγχου των εργασιών, µε τις
απαραίτητες εργασίες συντήρησής του σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου.
ε. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε την επίβλεψη και η σύνταξη
(από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα
υποβάλλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί
τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
στ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα
χρειασθούν για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα
σύµβαση. Επίσης, οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων
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εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόµων, καθώς και
οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των δρόµων αυτών µετά την κατασκευή του
έργου. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να
εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε
οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από
την έλλειψη τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψης τους, είναι υποχρεωµένος
να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες
τοπικές συνθήκες προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν
επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµιά
αποζηµίωση.
ζ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους
αναγκαίους χώρους για την απόθεση περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων
κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον
χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης
έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία
δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, ή
καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα
θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και
κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την
έγκριση των αρµόδιων Αρχών. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειµένω θα γίνει
αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου.
η. Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα
µε το άρθρο 9 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

6.8.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά,
εργατικά και µηχανήµατα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς
και να τα µεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους. Οφείλει επίσης να
επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και
εργαλεία.
6.8.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα σχέδια της
Οριστικής Μελέτης

και µε τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα προκύψουν από τις

µελέτες εφαρµογής ή που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν προηγουµένως από
την Υπηρεσία.
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6.8.4 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε
φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του
αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή
στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η
ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και
την εκπνοή του χρόνου εγγύησης.
6.8.5 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης
εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη
εργασίες.
6.8.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά
µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο
αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας.
6.8.7 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις θέσεις απόθεσης
των υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των
προσπελάσεων και των παρακαµπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων.

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

7.1 Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Επιµετρήσεων του Αναδόχου
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των
σχετικών υπολογισµών, ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία
δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων
συναφών υπολογιστικών µεθόδων. Τα επιµετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται από
τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή µορφή.
7.2 Μελέτη εφαρµογής Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τη µελέτη
εφαρµογής και να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
έργων και τη σύνταξη των επιµετρήσεων. Για τη µελέτη εφαρµογής όπως και για τις
οποιεσδήποτε αποτυπώσεις φυσικού εδάφους, αναπασσαλώσεις, ή εφαρµογές στο
έδαφος χαράξεων κ.λ.π., δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αµοιβή, δεδοµένου ότι η
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σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές Προσφοράς του. Να κάνει την
επαλήθευση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στα τεύχη των µελετών του έργου
και τυχόν επαληθεύσεων µέσω µελετών και των αναγκαίων υπολογισµών των άλλων
στοιχείων που χρειάζονται για τη σύνταξη της µελέτης εφαρµογής (χωρίς αµοιβή).
Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και
για την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής
αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που
προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.

7.3 Τροποποίηση στοιχείων µελέτης - Εφαρµογή σχεδίων
Επισηµαίνεται εδώ ότι κατ' αρχήν, τροποποιητικές µελέτες απαγορεύονται. Αν
προκύψει τέτοια ανάγκη ο Ανάδοχος (µε µέριµνα και δαπάνες του όπως αναφέρθηκε
στην προηγούµενη παράγραφο) θα πρέπει:
α. Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης.
β. Να εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του) και
υποβάλει την τροποποιητική µελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύµφωνη µε
τους όρους δηµοπράτησης. Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση
του Αναδόχου, ενός σχεδίου που βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο
Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αµελήσει
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οδηγίες κ.λ.π. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος
έχει υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα που θα
προκύψει µε δικά του µέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και µε οποιοδήποτε
τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
8.1

Μέσα

στις

υποχρεώσεις

του

µηχανικού

εξοπλισµού

του

Αναδόχου

περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισµός, που θα βρίσκεται
συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί
γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει
τοπογραφικά διαγράµµατα (σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν υπάρχουν) στην
κατάλληλη (και αποδεκτή από την επίβλεψη) κλίµακα ανάλογα µε την περίπτωση για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ. χώρους
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απόθεσης, προσωρινά έργα, εργοταξιακές περιοχές τεχνικά έργα κ.λ.π.. ΄Ολα αυτά τα
διαγράµµατα στον βαθµό που απαιτείται, θα συνδέονται µε το Κρατικό
Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο (της Γ.Υ.Σ). Όσα τοπογραφικά διαγράµµατα συντάξει ο
Ανάδοχος να αναφέρονται στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ ‘87. Για όλες τις
τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π. . 696/74 µε
τις τροποποιήσεις που επέφερε το Π. . 515/89, και των συναφών εγκυκλίων του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων σε θέσεις, χώρων
απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων που δεν θα χρησιµοποιηθούν
από τα µόνιµα έργα ουδεµία αµοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο. Οι παραπάνω
τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον Κ.τ.Ε για λόγους σχετιζόµενους µε την
επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους
δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά τρόπο ανηγµένο, στην οικονοµική του προσφορά.
Εφόσον χρειαστεί να γίνουν κτηµατολογικά διαγράµµατα σε θέσεις, χώρων
απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών ή και µόνιµων έργων ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τα εκπονήσει µε τη νόµιµη αµοιβή που προβλέπεται.
8.2 Γλώσσα
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική
γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9.1 Απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος
Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε
θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και πάντοτε
ύστερα από αρµόδια έγκριση. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των
αποθεσιοθαλάµων δεν γίνεται από τον Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη
δηµοπράτησης, τους νόµους και τις διατάξεις, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο
ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 5.000 ΕΥΡΩ ανά στρέµµα επιφανείας που δεν έχει
αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άµεσα από τον επικείµενο
προς πληρωµή λογαριασµό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου µετά από έγγραφη εντολή
της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του (αστικών,
ποινικών κ.λ.π) λόγω της παραπάνω παρακράτησης.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
10.1 Επιµετρήσεις
Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.
Για κάθε φάση επιµέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του αναδόχου
των αντιστοίχων επιµετρητικών στοιχείων.

10.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωµές Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε
χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται
επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, καθώς
και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενηµερότητας κ.λ.π., που
απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/2016. Αν
συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κ.λ.π., κατά τους
όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης, αυτές θα αποµειώνουν
το πιστοποιούµενο ποσό. Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από
τον υπόλογο του έργου θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά
δικαιολογητικά, και τα παραστατικά καταβολής των απαιτούµενων κρατήσεων.

10.3 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου – Επιβαρύνσεις
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ
στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του
Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών Μονάδας. Κάθε τιµή µονάδας
του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα
υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου
επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε.

10.4 Τιµές µονάδας νέων εργασιών
Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιµών µονάδας αυτό θα γίνει σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Για τις νέες τιµές θα εφαρµοστούν τα νέα τιµολόγια του
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι (ΦΕΚ 639Β΄/20-3-2013) και η µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/3/20/20-3-
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2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι µε την οποία
εγκρίθηκαν

διορθωτικές

επεµβάσεις

στην

απόφαση

∆11γ/0/9/7/7-2-2013

«Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας,
Υδραυλικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ Β΄363/2013). Εφόσον απαιτηθούν
βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της
απόφασης Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/τΒ/1982).

10.5 Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που
καθορίζονται από το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε Λογαριασµό, για τον
προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανοµής εργασιών.

10.6 Απολογιστικές εργασίες

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει
απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. Ο χρόνος συντήρησης των
απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο συντήρησης των
λοιπών εργασιών του έργου.
10.7 Τροποποίηση του προϋπολογισµού
Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον
προϋπολογισµό του έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα
στον Ν. 4412/2016, άρθρο 156.

ΑΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
11.1 Ηµερολόγιο έργου
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Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του
Ν. 4412/2016 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο
του Εργοταξίου. Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη
και ευθύνη του Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες,
για την τήρηση ηµερολογίων του έργου και βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών.

11.2 Στατιστικά στοιχεία
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση ενός αντιτύπου και του
αρνητικού, ή εναλλακτικά σε ψηφιακή µορφή, σειράς εγχρώµων φωτογραφιών των
διαφόρων φάσεων του έργου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ηµεροµηνία λήψης και θα
είναι ταξινοµηµένες θεµατικά σε καλαίσθητα άλµπουµ µε αναγραφή σε υπότιτλο του
αντικειµένου τους.

11.3 Μητρώο Έργου
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την
Τελική Επιµέτρηση, Μητρώο του Έργου, που θα περιλαµβάνει όσα αναφέρονται
στην συνέχεια: Σχέδια και σκαριφήµατα - διάφορες λεπτοµέρειες (σε κατάλληλες
κλίµακες – φωτογραφίες) και διανεµηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχεδίων της
µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν». Τα παραπάνω θα
παραδίδονται σε CD-R τα οποία θα είναι αριθµηµένα και θα φέρουν τα εξής:
α) Το όνοµα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας
β) Το Τίτλο των παραδοτέων
γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τµήµατος
δ) την ηµεροµηνία παραγωγής
ε) τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου
κειµένου) και σε έντυπη µορφή.
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των
σχεδίων της µελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ.
- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά
την κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες
µελλοντικής συντήρησης, στον απολογισµό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως
επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα µπορούσε,
µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο έργο.
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- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα
που θα εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
- Συνολικά, θα υποβληθούν τέσσερις (4) σειρές τευχών και σχεδίων του µητρώου του
έργου, τοποθετηµένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες.
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της,
κατά την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον
συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για
λογαριασµό του Αναδόχου.

11.4 Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του
παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές προσφοράς
του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
12.1 Γενικοί όροι

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του
και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά
την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη
του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ε.Ε. και να συµµορφώνεται προς τις
διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους
όρους των ασφαλιστηρίων. Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. . 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις
ρυθµίσεις του Ν. . 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του
Έργου. Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην
αλλοδαπή, θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας
και διέπεται από το Ν. . 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π. . 118/1985. Οι
παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε
τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη
σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές
ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λ.π., και ο
ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε
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πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω
ασφαλιστηρίων. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: - θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος
άρθρου και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και - θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε. Η
έγκριση του Κ.τ.Ε έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι
όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του
παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. Η εκ µέρους του Αναδόχου
καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι
απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται
µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα
και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν κατ'
ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο. Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν
θίγουν την, από τον Νόµο 489/76 και το Π. . 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι
τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα,
σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο
µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να
ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών
∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα
συνάπτονται σε Ευρώ.

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο
από την Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που
έχει θέσει ο Κ.τ.Ε. υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία
έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης, υποχρεούται να
επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λ.π. από τους
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.

(2) Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο
έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.
(3) Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωµα
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- να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων
Η υπό του Κ.τ.Ε άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.
(4) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα
πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση
του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. «περί Ασφαλίσεων» και ότι µε το ασφαλιστήριο
καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς
προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία
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. Εφιστάται η
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε
ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου
23 παρ. 2 του Ν. . 400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν
έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.
(3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει
σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η
οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

12.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις
υποχρεώσεις του
Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της
ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται
εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή
αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που
συνοµολογήσει κριθούν από τον Κ.τ.Ε σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες
συµβατικές απαιτήσεις, ο Κ.τ.Ε δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του
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Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις), στην περίπτωση
αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα
ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα
καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής
ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον
νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να
έχει συντελεσθεί, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωµα: - να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε
τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. - ή
να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. - ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε
τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το
∆ηµόσιο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: - για τα ασφάλιστρα, από την
ηµεροµηνία καταβολής τους και

- για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία

κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό
των ασφαλίστρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε
χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του.
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του Κ.τ.Ε είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων
που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε
την παρ. 15.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία
καταβολής των ασφαλίστρων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους)
δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω
εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωµα: - να παρακρατεί το
αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο - ή να εκπίπτει από
τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε
την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να
εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κ.λ.π., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,
ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη
εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κ.λ.π., σύµφωνα µε τους
όρους της Σύµβασης. Ο Κ.τ.Ε, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα
υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Σελίδα 20 από 57

« Αντιπληµµυρική προστασία οικισµών ∆ήµου, ∆Ε Αµφιλοχίας»
αρ. µελέτης: 6/2017
προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο Κ.τ.Ε θα το
εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. Σε περίπτωση
ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων
κινδύνων από τον Κ.τ.Ε και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον
Ανάδοχο.

12.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε της επάρκειας των ασφαλιστικών
συµβάσεων µε ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την υπογραφή της
σύµβασης.
Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική
περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την
υπογραφή της σύµβασης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις
των παρακάτω παραγράφων Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά: - την φερεγγυότητα
των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών - την συµβατότητα των όρων των
ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους
υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει
ασφαλιστική σύµβαση που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της
Ε.Σ.Υ πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν
την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση Ασφάλισης" (Cover Note),
όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα
περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης. Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον
Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύµβαση να είναι σύµφωνη µε τους όρους του
παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον Κ.τ.Ε, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη
ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000 €), αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης
από τον Κ.τ.Ε στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου
ασφαλιστηρίου(ων)

συµβολαίου(ων)

που

να

καλύπτει(ουν)

τις

συµβατικές

απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικώτερα αναφέρεται στην
παραπάνω παρ. 15.2.1.

12.4 Ασφάλιση του προσωπικού του έργου
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά
ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε
την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κ.λ.π.).

Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ
κ.λ.π.).

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που

απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές,
σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει
τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει
την τήρηση των όρων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κ.τ.Ε όλα τα
σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. Οι όροι των παραπάνω
παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου.

12.5 Ασφάλιση του έργου «Κατά παντός κινδύνου»

12.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών
12.5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και
σύµφωνα µε τους όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, την Ελληνική και
Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου, όπως αυτή θα
έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η
υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού
συµβατικού ποσού.
(1) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή
καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο
ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές,
κακοτεχνίες,

λανθασµένη

µελέτη

ή

/και

κατασκευή,

ελαττωµατικά

υλικά

(manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κ.λ.π.). Επίσης, η
ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: -Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από
δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. Βλάβες/καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και
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ζηµιογόνα συµβάντα. Οµοίως θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης
Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωση τους στο Έργο.
(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του
Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει
µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη
περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούµενες από τις
ακόλουθες – και µόνο αυτές – αιτίες.
α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο,
στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας
β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα
από καύση πυρηνικού καυσίµου
γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα
κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα
δ. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες.

(4) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές
παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης.

(5) Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι µόνιµες
ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείµενη περιουσία"
καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα
χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα µε σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.

12.5.3 Αντικείµενο Ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι
Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους
για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές
σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια
της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας των
εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου
και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον
εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το
αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Σελίδα 23 από 57

« Αντιπληµµυρική προστασία οικισµών ∆ήµου, ∆Ε Αµφιλοχίας»
αρ. µελέτης: 6/2017
λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του
Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές
σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.

12.5.4

∆ιάρκεια της Ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την

υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου

12.5.5 Όρια Αποζηµίωσης
Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα
ακόλουθα:
α. Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον
αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων: 300.000. €/περιστατικό
β. Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτοµο: 300.000. €/περιστατικό
γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα
από τον αριθµό των παθόντων: 1.000.000.000 € /περιστατικό
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα
είναι κατ' ελάχιστον: 4.500.000€ Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική
Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου
ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. Θα καλύπτεται
επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση
ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια
αποζηµίωσης δεν θα πρέπει να είναι µικρότερα από 100.000 € / άτοµο, 300.000 € /
οµαδικό ατύχηµα και 600.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης.

12.6 Ασφάλιση αυτοκινήτων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα
µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την
εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Σελίδα 24 από 57

« Αντιπληµµυρική προστασία οικισµών ∆ήµου, ∆Ε Αµφιλοχίας»
αρ. µελέτης: 6/2017
των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα
επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. Η σύµβαση
ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως,
χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση.

12.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ασφαλιστικές συµβάσεις του
έργου. Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι
ακόλουθοι ειδικοί όροι:

12.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση
εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο
Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.

12.7.2 Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους,
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της
ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος " ∆ιασταυρούµενη
ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των
ασφαλιζόµενων φορέων.

12.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή
εγείρεται τυχόν κατά: - του Αναδόχου - και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του
- και/ή του Κ.τ.Ε - και/ή των Εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε Υπηρεσιών και/ή των
Συµβούλων τους Και/ή µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω
µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη
ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία
που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη αυτών. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία
θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π., που
σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται
εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
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12.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του
Έργου, προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική
µε τη ζηµία κ.λ.π., αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για
το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην
ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες
διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η
απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της
αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από
τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά
από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του
Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση.

Η ασφαλιστική εταιρία

παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συµβούλων της,
των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων.
12.7.5 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την
έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες,
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο' και
προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της

παραγράφου 15.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των Συµβούλων
της και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα
(σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 13 : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρµογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 14:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
14.1 ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Σελίδα 26 από 57

« Αντιπληµµυρική προστασία οικισµών ∆ήµου, ∆Ε Αµφιλοχίας»
αρ. µελέτης: 6/2017
14.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα
δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του και την διεύθυνση των κεντρικών
γραφείων του. Θα δηλώσει επίσης το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές
ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου τον Προϊστάµενο
του εργοταξιακού γραφείου ο οποίος:
(α) θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, ή άλλης ισότιµης
Σχολής, 5-ετούς τουλάχιστον πείρας στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου φύσεως
και µεγέθους έργων, που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της
Υπηρεσίας.
(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η
απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε εκτός
εργοταξίου απασχόλησή του µε θέµατα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο.
Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που
θα είναι µηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει
επίσης να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.
(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί
τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή
του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ).
(δ) θα είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και
για την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας
των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.

14.1.2 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην
Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις
ευθύνες του και ότι δεν απασχολείται αλλού ή κατέχει σε άλλη εταιρεία ταυτόχρονα
και αντίστοιχη µε το έργο υπευθυνότητα ή άλλη έµµισθη θέση εργασίας.
Οµοίως και ο αναπληρωτής του.

14.1.3 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα
υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις
πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα
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προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην
δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία
θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι
κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου
οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη
περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας.

14.1.4 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την
έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα,
οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε
άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου
µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά
καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις
του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος
απέναντι στην Υπηρεσία.

14.2 Προσωπικό του Αναδόχου

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο

Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 136 και
138 του Ν. 4412/2016, είναι, υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο
139 του Ν. 4412/2016, και προς τα παρακάτω:

14.2.1 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού
γραφείου (εργοταξιάρχης) και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει
µονίµως το εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό αναγκαίο
για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.

14.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
έργου,

προσωπικό

(∆ιπλωµατούχοι

Μηχανικοί,

Τεχνολόγοι

Μηχανικοί

και

Εργοδηγοί) που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του έργου. Το προσωπικό αυτό θα
βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των εργασιών και θα είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο.
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14.2.4 Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα υπογράφει το ηµερολόγιο
του έργου καθηµερινά.

14.4 Επίσης, ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήµονες στη σύνταξη
των µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων κ.λ.π. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά
γραφεία ή σε άλλα γραφεία του Αναδόχου θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα
αναγκαία κάθε φορά χρονικά διαστήµατα.

14.5 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε
την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να
εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του
Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία.

14.6 Τα βιογραφικά των ατόµων του προσωπικού του Αναδόχου θα υποβληθούν µαζί
µε το οργανόγραµµα και θα παραµείνουν µέχρι τη λήξη της παρούσας σύµβασης. Η
µη συµµόρφωση του αναδόχου µε το ελάχιστο οργανόγραµµα που επιβάλλεται από
την παρούσα Ε.Σ.Υ θα είναι αιτία της εφαρµογής του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κακή συνεργασία ή έλλειψη προσόντων και
υπηρεσιών µε την Υπηρεσία, αυτή δύναται να ζητήσει την άµεση αντικατάσταση των
µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τον εργοταξιάρχη και τον αντικαταστάτη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15: – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
15.1 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96* (αρ.
7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7),Ν. 3850/10** (αρ. 42).

15.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και
να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-1102, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της
κατασκευής του έργου :
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του Ν.3669/2008.)
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης
των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη
συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ.111), Π∆
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους
αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής
γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και
τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων
όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη
εταιρεία). * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το
παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. ** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα
νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί
διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88,
Π∆ 17/96, κλπ.

15.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
τα ακόλουθα :
15.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε
προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο
οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3
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παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν
τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π. .
305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία
ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7 & 8).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την
Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής,
ταυτόχρονη

εκτέλεση

φάσεων

εργασιών,

πολιτική

ασφάλειας,

οργάνωση,

εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε
και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. Συµπληρωµατικές αναφορές
στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το
ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην
πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη
συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7)
και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 αρ 138.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3
παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
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β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.
.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή
του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και
υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε
το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2511-2011) και την αρ.
πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

15.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση
στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους
από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει
στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4
έως 25).

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή
σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η
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ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας
και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των
ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό
εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την
υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει
ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια
επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και
συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να
αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση
και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του
ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων
ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος
οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον
οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον
πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα
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στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2γ). 5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

15.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε
την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα
µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή
δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

15.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων
Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ.Α.Υ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να
συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο
Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του Σ.Α.Υ και επίσης σε ειδική στήλη
του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην
αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο
στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
15.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών στο εργοτάξιο.

15.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του
εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων
θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους
εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.7579), Π∆ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών,
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από
τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή
αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λ.π. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων,
νιπτήρων, κλπ) : Π. . 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π. . 305/96 (αρ.12
παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα
γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των
προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π. .
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16- 18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ.
αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π. . 396/94, Π. . 305/96 (αρ. 9,
παρ. γ).
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15.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ Ο
ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή
διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου.
β. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων
στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), Π∆
305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
γ. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05,
β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06,
γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων : Π∆ 397/94,
δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10
(αρ.36-41), Π∆ 82/10.

15.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων
Π∆ 304/00 (αρ. 2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των
µηχανηµάτων

(χωµατουργικών

και

διακίνησης

υλικών),

των

ανυψωτικών

µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού
εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου,
κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99,
Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10,
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’,
τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα
εξής στοιχεία :
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1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,
µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση
- εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α
παρ.3 και 6).
7.

Πιστοποιητικό

επανελέγχου

ανυψωτικού

µηχανήµατος,

οδηγίες

χρήσης,

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).

15.5 Περιγραφή µέτρων ασφαλείας για τις καθαιρέσεις
Οι εργαζόµενοι γενικά στις καθαιρέσεις πρέπει να έχουν επαρκή γνώση και εµπειρία
και επί πλέον να γνωρίζουν τα µέτρα προστασίας τόσο των ιδίων όσο και των περί
αυτών (συναδέλφων τους, διερχοµένων κλπ.). Κάθε προϊστάµενος συνεργείου
καθαίρεσης δεν µπορεί να επιβλέπει περισσότερους από 10 εργαζόµενους, πρέπει δε
να έχει αφ' ενός στοιχειώδη τουλάχιστον στατική αντίληψη και αφ' ετέρου γνώσεις
και εµπειρία για την εκτέλεση εργασιών υποστύλωσης - αντιστήριξης και για τα
απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας. Όταν απαιτείται ταυτόχρονη απασχόληση πολλών
συνεργείων ορίζεται συντονιστής αυτών.
Πριν αρχίσουν οι εργασίες καθαίρεσης:
Ελέγχεται το κτίριο από τον επιβλέποντα Μηχανικό για να διαπιστωθεί το είδος και η
κατάσταση του φέροντα οργανισµού και των τοίχων πλήρωσης, ώστε να ληφθούν, αν
απαιτούνται, τα κατάλληλα µέτρα που θα αποκλείσουν τοπική κατάρρευση. Ο
επιβλέπων Μηχανικός εξετάζει επίσης την πιθανότητα πρόκλησης κινδύνου στα
γειτονικά κτίρια, κατασκευές ή εγκαταστάσεις τόσο από τις εργασίες καθαίρεσης,
όσο και από την αποµάκρυνση του κατεδαφιζόµενου κτιρίου ως στοιχείου
αντιστήριξης των γειτονικών για να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα.
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Όλες οι παροχές στο κτίριο (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, τηλέφωνα,
παροχή αερίου κλπ.) διακόπτονται πριν αρχίσουν οι εργασίες καθαίρεσης. Για την
διακοπή ειδοποιούνται εγκαίρως οι αρµόδιες υπηρεσίες. Αν είναι απαραίτητο να
διατηρηθούν ορισµένες παροχές κατά την διάρκεια της καθαίρεσης (νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, κλπ.) αυτές µεταφέρονται σε κατάλληλα σηµεία
και προστατεύονται. Μονώσεις αµιάντου και εύθρυπτα υλικά ή κατασκευές που
περιέχουν αµίαντο (επιχρίσµατα, αµιαντοτσιµέντο, κλπ.) που είναι δυνατόν να
απελευθερώσουν στην ατµόσφαιρα ίνες αµιάντου καθαιρούνται ύστερα από
επιµεληµένη διαβροχή, και αποµακρύνονται πριν από την κατεδάφιση του κτιρίου. Η
καθαίρεση, συγκέντρωση, απόθεση, αποµάκρυνση και απόρριψη των προϊόντων
αυτών διέπεται από ειδικές διατάξεις.
Προστασία γενικής φύσεως
Κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης γίνεται συνεχής έλεγχος από τον επιβλέποντα
Μηχανικό ώστε να διαπιστώνεται τυχόν κίνδυνος από αποδιοργανωµένα ή µειωµένης
αντοχής στοιχεία του φέροντα οργανισµού, ο οποίος απαγορεύει την συνέχιση των
εργασιών της καθαίρεσης µέχρι να ληφθούν τα ενδεικνυόµενα µέτρα. Στο χώρο
εργασίας επιτρέπεται η παρουσία µόνο των απολύτως απαραιτήτων εργατών, οι
οποίοι τηρούν µε σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί ασφαλείας των
εργαζοµένων (εξοπλισµός, ένδυση, ικριώµατα, κλπ.). Επιβάλλεται να υπάρχει
πινακίδα απαγόρευσης προσέγγισης στο κατεδαφιστέο κτίριοατόµων που δεν είναι
απαραίτητα για την καθαίρεση. Για όλες τις εργασίες γίνεται χρήση κράνους και
υποδηµάτων ασφαλείας, και σε εξειδικευµένες εργασίες (κοµπρεσέρ, κόψιµο
µετάλλων κλπ.) χρήση µάσκας, ωτοασπίδων, γυαλιών, γαντιών, κλπ. Η απόθεση
υλικών και προϊόντων καθαίρεσης (µπάζων) σε δάπεδα ελέγχεται συνεχώς ώστε να
µην υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης των δαπέδων (υπέρβαση επιτρεποµένων
τάσεων), και γίνεται συνεχής διαβροχή προς αποφυγή δηµιουργίας κονιορτού κλπ.

Προστασία εργαζοµένων, κοινού και γειτονικών κτιρίων
Αν είναι εφικτό πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση από πεζούς και οχήµατα µίας
περιοχής γύρω από το κτίριο πλάτους ίσου τουλάχιστον µε το 1/4 του ύψους του
κτιρίου στην αντίστοιχη πλευρά. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, κατασκευάζονται
"προστατευµένες διαβάσεις" και "συλλεκτήρια πετάσµατα" όπως περιγράφονται
παρακάτω. Περιµετρικά τοιχία θεµελίωσης που χρησιµοποιούνται για αντιστήριξη
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γειτονικών κατασκευών, χωµάτων, µπάζων κλπ. δεν κατεδαφίζονται µέχρι να
εξασφαλισθεί η κατασκευή για την οποία αυτά έχουν κατασκευασθεί.

Προστατευµένες διαβάσεις
Οι προστατευµένες διαβάσεις είναι σκεπαστές και πρέπει να έχουν τέτοιο πλάτος
ώστε να µην δηµιουργείται κυκλοφοριακή συµφόρηση πεζών ή οχηµάτων (για κάθε
πεζό αντιστοιχεί πλάτος τουλάχιστον 0,60 µ. και για κάθε όχηµα 2,50 µ.). Οι είσοδοι έξοδοι βρίσκονται σε ασφαλές σηµείο δηλ. σηµείο που απέχει από το κατεδαφιστέο
κτίριο τουλάχιστον 1/4 του ύψους αυτού κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε
κατασκευάζονται "συλλεκτήρια πετάσµατα", όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι
προστατευµένες διαβάσεις φωτίζονται επαρκώς µε φυσικό ή τεχνητό φωτισµό και
παραµένουν συνεχώς ελεύθερες και καθαρές. Αν απαιτούνται πόρτες αυτές ανοίγουν
προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Προειδοποιητικά Μέτρα
Σε εµφανή σηµεία, τοποθετούνται κατάλληλα "σήµατα κινδύνου" και "σήµατα
κυκλοφορίας" πεζών και οχηµάτων. Τα σήµατα αυτά είναι φωτιζόµενα κατά την
νύχτα και κατά την ηµέρα αν απαιτείται. Όταν υπάρχει εξαιρετικά µεγάλη
προσέγγιση κοινού στον τόπο εργασίας λόγω θέσεως µεγέθους ή άλλων συνθηκών,
τοποθετείται φύλακας ακόµη και κατά τις ώρες που δεν εκτελούνται εργασίες, για να
αποτρέπει και να ελέγχει πιθανές πυρκαγιές, να απαγορεύει την είσοδο του κοινού
στο εργοτάξιο και να ελέγχει τα σήµατα κινδύνου, τα φώτα, τα περιφράγµατα και τα
άλλα προστατευτικά µέτρα.
Καθαιρέσεις δια χειρός
Επιτρέπεται σε κτίρια η καθαίρεση δια χειρός (κοµπρεσέρ, αξίνες, λοστούς, κλπ.)
όταν, εκτός των αναφερθέντων σε προηγούµενα άρθρα, λαµβάνονται και τα
ακόλουθα µέτρα:

Μερική καθαίρεση δαπέδων χαµηλοτέρων ορόφων.
Σε πολυώροφα κτίρια επιτρέπεται η µερική καθαίρεση των δαπέδων των 2
χαµηλοτέρων ορόφων προκειµένου ο ελεύθερος χώρος να χρησιµοποιηθεί για
συσσώρευση µπάζων, µε την προϋπόθεση ότι µια τέτοια µετατροπή δεν δηµιουργεί
επικινδυνότητα για το κτίριο µέχρι να κατεδαφιστεί.
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Χώροι συσσώρευσης.
Οι χώροι συσσώρευσης, µέσα στους οποίους ρίπτονται µπάζα πρέπει να είναι
αποκλεισµένοι και οι περιβάλλοντες αυτούς τοίχοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε
υπερβολικές οριζόντιες ωθήσεις απ' τα συσσωρευµένα υλικά ή σε υπερβολικά
κρουστικά φορτία από τα ριπτόµενα µπάζα. Επιτρέπονται ανοίγµατα απαραίτητα για
την αποκοµιδή των υλικών, τα οποία καλύπτονται όταν δεν χρησιµοποιούνται.

Αγωγοί αποκοµιδής.
Τα προϊόντα κατεδαφίσεως (µπάζα) απορρίπτονται µε "αγωγούς αποκοµιδής"
(καναλέτα) έξω ή µέσα στην περίµετρο του κτιρίου, εκτός εάν έχει αποκλεισθεί
αποτελεσµατικά η πρόσβαση οποιουδήποτε στο χώρο απόρριψης και έχει
αποκλεισθεί η διασπορά τους και η ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου (σκόνη κλπ.).

Οι αγωγοί αποκοµιδής µε κλίση µεγαλύτερη από 45 µοίρες ως προς τον ορίζοντα
είναι τελείως κλειστοί και έχουν ανοίγµατα (καπάκια) για την είσοδο των υλικών. Τα
ανοίγµατα αυτά µένουν κλειστά όταν δεν χρησιµοποιούνται. Οι αγωγοί σχεδιάζονται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι ή βλάβες από τον πρόσκρουση
των ριπτοµένων υλικών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση εξαρτηµάτων που θα
επιβραδύνουν την πτώση των υλικών ή µε την αλλαγή της κλίσης του αγωγού
τουλάχιστον µία φορά για κάθε 2 ορόφους. Σε καµία περίπτωση δεν εισέρχεται στον
αγωγό εργάτης για καθαρισµό ή αποσυµφόρηση υλικών. Τα κενά µεταξύ της
περιµέτρου του αγωγού και του ανοίγµατος του δαπέδου, όπου περνά ο αγωγός, είναι
σταθερώς καλυµµένα. Κάθε άνοιγµα του αγωγού που χρησιµοποιείται για την ρίψη
µέσα στον αγωγό υλικών καθαίρεσης, ασφαλίζεται µε ισχυρό κιγκλίδωµα ύψους
τουλάχιστον 1,00 µ. από το δάπεδο. Όταν τα µπάζα µεταφέρονται στον αγωγό µε
καροτσάκι για να αδειάσουν µέσα στον αγωγό, τότε υπάρχει στο άνοιγµα του αγωγού
προστατευτικόεµπόδιο (δοκαράκι) διαστάσεων περίπου 10x15 εκ. για να αποτρέπει
την πτώση του µέσα στον αγωγό. Στο κάτω άκρο του αγωγού (απόληξη) υπάρχει
ανθεκτική πόρτα, που την χειρίζεται εργάτης για την φόρτωση των αυτοκινήτων.
Απαγορεύεται η διέλευση ατόµων κάτω ή κοντά στην απόληξη αυτή του αγωγού, είτε
εκτελούνται εργασίες είτε όχι.
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Αποµάκρυνση µπάζων από ανοίγµατα στα δάπεδα
Κάθε άνοιγµα που δηµιουργείται στα δάπεδα για να διευκολυνθεί η αποµάκρυνση
των µπάζων δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση το 15% της επιφάνειας της
αντίστοιχης πλάκας, εκτός αν γίνει κατάλληλη υποστήριξη αυτής. Ανοίγµατα σε
δάπεδα, που βρίσκονται σε χαµηλότερο όροφο απ' αυτόν που εκτελούνται οι εργασίες
καθαίρεσης, προστατεύονται µε σανιδώµατα, περιφράγµατα, κιγκλιδώµατα κλπ.
εκτός αν έχει αποκλεισθεί η πρόσβαση στον όροφο αυτό. Εξασθενηµένα δάπεδα, που
έγιναν επισφαλή από τις εργασίες καθαίρεσης ή από την δηµιουργία ανοιγµάτων,
υποστηρίζονται ώστε να είναι ικανά να φέρουν τουλάχιστον τα αρχικά φορτία µε τα
οποία υπολογίσθηκε το κτίριο και µε τον αρχικό συντελεστή ασφαλείας.

Κλιµακοστάσια, δίοδοι
Χρησιµοποιούνται µόνο τα κλιµακοστάσια και οι δίοδοι που κατασκευάσθηκαν
ειδικά για την καθαίρεση ή που προϋπήρχαν, αλλά κατόπιν ελέγχου από τον
επιβλέποντα µηχανικό κρίθηκαν κατάλληλα και ασφαλή για τις εργασίες της
καθαίρεσης σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι άλλες προσβάσεις
αποκλείονται.

Εργασίες καθαίρεσης
Φέροντα στοιχεία ενός ορόφου δεν πρέπει να θραύονται ή να αποµακρύνονται πριν
κατεδαφισθούν και αποµακρυνθούν όλα τα προϊόντα καθαίρεσης των υπερκειµένων
ορόφων. Η καθαίρεση εκτελείται από πάνω προς τα κάτω και οι εργαζόµενοι δεν
πρέπει να βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο του ενάµιση (1,50) µ. από το δάπεδο
εργασίας, αν δε αυτό είναι επί ικριώµατος τότε οι εργαζόµενοι να µην βρίσκονται σε
ύψος µεγαλύτερο του µισού (0,50) µ. απ' αυτό. Γενικά οι εργαζόµενοι να µην
απασχολούνται σε διαφορετικά καθ' ύψος επίπεδα (ο ένας πάνω από άλλον), παρά
µόνο αν ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα χαµηλότερα επίπεδα.

Όταν η αποµάκρυνση των µπάζων γίνεται ταυτόχρονα µε την καθαίρεση, οι εργάτες
στον χώρο αποκοµιδής προστατεύονται µε πετάσµατα κατά τις υποδείξεις του
επιβλέποντος

µηχανικού.

Στις

συνήθεις

περιπτώσεις

τέτοια

πετάσµατα

κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες ελάχιστου πάχους 5 εκ. πυκνά τοποθετηµένες
και κατάλληλα στερεωµένες.
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Τα κατεδαφιζόµενα στοιχεία δεν πρέπει να ρίπτονται στα δάπεδα του κτιρίου χωρίς
την έγκριση του επιβλέποντος Μηχανικού. Κανένα µέρος τοίχου, ύψους µεγαλύτερου
από ένα (1) όροφο, δεν επιτρέπεται να αφήνεται ελεύθερο χωρίς εγκάρσια
στηρίγµατα, εκτός αν η αρχική κατασκευή του και η γενική του κατάσταση το
επιτρέπει. Στο τέλος κάθε ηµέρας ή βάρδιας, οι τοίχοι αφήνονται σε τέτοια
κατάσταση που να µην υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης ή ανατροπής τους από τυχαίο
συµβάν.

Εξωτερικοί εξώστες, µαρκίζες, κλπ. υποστηρίζονται στερεά κατά την διάρκεια της
καθαίρεσης των τµηµάτων επί των οποίων φέρονται, αφαιρούνται δε και
µεταφέρονται, µε µηχανικά µέσα, εκτός αν είναι δυνατόν να γίνει ο επί τόπου
τεµαχισµός τους.

Για την καθαίρεση µε εργαλεία χειρός κατακορύφων στοιχείων ελεύθερου ύψους άνω
των τεσσάρων (4,00) µ., καθώς και για την καθαίρεση οριζοντίων στοιχείων,
ανεξαρτήτως ύψους, απαιτείται η χρήση σταθερού µεταλλικού ικριώµατος. Τα
παραπάνω ικριώµατα κατασκευάζονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις, στο εξωτερικό περίγραµµα του κατεδαφιζόµενου στοιχείου και είναι
στατικώς ανεξάρτητα απ' αυτό.
Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (ισχυρός άνεµος, πάγος, χιόνι κλπ.)
αποφεύγεται η εργασία προσωπικού σε υψηλά σηµεία των τοίχων εκτός αν έχουν
ληφθεί ειδικά µέτρα προς τούτο (ικριώµατα, ζώνες ασφαλείας, αντιολισθητικά
παπούτσια κλπ.).

15.6. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των
εργασιών του εκτελούµενου έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο,
πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας,
κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν
λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
15.6.1 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : Ν. 495/76, Π∆
413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και
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αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).

ΑΡΘΡΟ 16 : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ – ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

17.1 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση µε την ασφάλεια του
έργου, των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών

17.1.1 Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η
Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε
προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση των
εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών. Είναι υπεύθυνος για
την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των
εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή
απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα
αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη
διατήρηση και τη συντήρηση τους. Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή,
συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης
και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή
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εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 17.1.2 Αν
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την
πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο
συµβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.
Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να
δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. Αν ο Ανάδοχος φανεί
απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το
δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και
για λογαριασµό του Αναδόχου. 17.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια
κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την
προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την
κατασκευή των έργων.

17.3 Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών

17.3.1 Ο

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις
προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει
κατάλληλα

τις

γειτονικές

ιδιοκτησίες,

προκειµένου

να

αποφευχθούν

οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και
άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.) τον ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιουδήποτε οικονοµικής
απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους
17.3.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου
εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, δρόµοι που
χρησιµοποιούνται κ.λ.π.

17.4 Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω.
κ.λ.π.
17.4.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει
δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την
ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι
παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές
περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή αντιοικονοµικών ή/και χρονοβόρων
κατασκευαστικών µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων
µε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές, τις τυχόν
υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.
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17.4.2 Εργασίες εκσκαφών σε τµήµατα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω
κ.λ.π. γενικά πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή
ατυχηµάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

17.4.3 Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο
µε τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού
των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να
καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς.

17.4.4 Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα εκσκαφής
(π.χ. εκρηκτικά σε βραχώδεις εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι
σχετικές άδειες από τις αρµόδιες Αρχές, κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει πραγµατική
ή αποθετική των γύρω κατασκευών κ.λ.π. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνο,
τον Ανάδοχο.
17.4.5 ∆εν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω
αναφερθείσες αιτίες και οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών
και τη δυνατότητα, ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων,
βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
17.4.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους
κατάληψης του έργου και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της .Ε.Η. και
του Ο.Τ.Ε., σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. Έτσι θα παραστεί ανάγκη,
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να
εκτελεσθούν από τις αρµόδιες εταιρίες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή και τον ίδιο και
εργασίες για την µετατόπιση στύλων, ή αποµάκρυνση υπαρχουσών γραµµών κ.λ.π.
17.4.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για
την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει
απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει
οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που
παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών
αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κ.λ.π. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά
την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
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εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα
βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία
και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν µε τους διάφορους Οργανισµούς
Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο.
17.4.8 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει,
µε δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και
λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή
µε τις αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών,
προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την
επισήµανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον
ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους. Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον
Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του να έλθει σε
επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα προέλθουν
από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να
συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για
χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των
µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κ.λ.π.

17.4.9 Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της
Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν
από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω.

17.4.10 Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν,
καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, τις συναντώµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την
κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π., συνοδεύοντας τις
αναφορές του µε υποδείξεις λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά προβλήµατα.
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της
Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται από τις
παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π. τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόµη και εκτελώντας πρόσθετες
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αναγκαίες εργασίες µετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να
προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωµα για τον Ανάδοχο, για παράταση
προθεσµίας του ολικού χρόνου

αποπεράτωσης του έργου. γ. Ο Ανάδοχος είναι

υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του
υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας
ευθύνη σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 18.1
Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας
18.1.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για
κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος
ατόµου ή µέσου ή οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων; είναι
δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το
εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και
µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 18.1.2 Με την έναρξη των εργασιών
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του
δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του
εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα
µε τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και, ανάλογα µε την περίπτωση,
σύµφωνα µε την εγκύκλιο του τ.Υ∆Ε ΒΜ5/30058/6-12-82 µε την οποία εγκρίθηκε η
ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται σε κατοικηµένες
περιοχές" {ΦΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ή την Εγκύκλιο του τ. Υ∆Ε ΒΜ5/30428/17-6-80 µε
την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται
έξω από κατοικηµένες περιοχές (ΦΕΚ 589/τΒ/306-80). Η σήµανση θα γίνεται, όπως
ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα ευδιάκριτα, µέρα και νύκτα,
σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχηµάτων.

18.2 Εφόσον η Υπηρεσία το ζητήσει, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει χωρίς
ιδιαίτερη αµοιβή και να υποβάλει σε τακτή προθεσµία Ειδική Μελέτη Εργοταξιακής
Σήµανσης, την οποία θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
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18.3 Εφόσον δεν λαµβάνονται τα προαναφερθέντα µέτρα, και εκτός από τις αστικές
και ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται
ποινικές ρήτρες από την Υπηρεσία, όπως παρακάτω: Για κάθε επιµέρους εργασία και
για κάθε µέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από τον Επιβλέποντα, ή τους
άµεσους Προϊσταµένους του ατελής σήµανση των εκτελουµένων έργων, ή γενικά
πληµµελής συµµόρφωση του Αναδόχου στα προαναφερθέντα µέτρα ασφάλειας,
επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιµο, από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, ή το νόµιµο αναπληρωτή αυτού, υπό µορφή ποινικής ρήτρας, µέχρι
εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150 €) ανά περίπτωση. Η επιβολή του παραπάνω προστίµου
µπορεί να επαναλαµβάνεται για κάθε περίπτωση και µέρα, µέχρι τη συµµόρφωση του
Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αµέσως προσεχή λογαριασµό. Τα παραπάνω
πρόστιµα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, µειώνονται ή
διαγράφονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του
Αναδόχου, η οποία υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο σε
ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της
επιβολής του προστίµου.

18.4 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας

18.4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα
µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται,
δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων,
δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την
εκτέλεση των έργων,

την απόθεση υλικών, την δηµιουργία βοηθητικών

εγκαταστάσεων και κατασκευών, την µεταφορά υλικών κ.λ.π.

18.4.2 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών
συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της
διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά έργα.

18.5 Απαιτήσεις εξασφάλισης κυκλοφορίας
18.5.1 ∆ιακοπή της κυκλοφορίας µικρής χρονικής διάρκειας (ολιγόωρης ως µιας
ηµέρας) θα επιτρέπεται κατά περίπτωση ύστερα από συνεννόηση µε τις Τοπικές
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Αρχές, µε βάση την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Για
αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης της µιας ηµέρας
θα

πρέπει

οπωσδήποτε

να

εξασφαλισθούν

εναλλακτικές

διαδροµές

µε

παρακαµπτήριες οδούς.

18.5.4 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήµατα που απαιτούνται για
την καθοδήγηση της κυκλοφορίας θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις
εγκρινόµενες από την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα
αποµακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλέον, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου.
Η στήριξη των σηµάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραµένουν σταθερά στη
θέση τους, ανεπηρέαστα από τον άνεµο και τις δονήσεις που οφείλονται στην
κυκλοφορία. Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα
πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα τροχαία σήµατα όταν πια δεν απαιτούνται, ή να τα
αποµακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούµενη θέση και κατάστασή τους,
ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, τον υπάρχοντα προγραµµατισµό και τη σχετική
έγκριση της Υπηρεσίας.

18.6 Χρήση υφισταµένου οδικού δικτύου

18.6.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε
βλάβη σε γέφυρες, δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από
την χρήση των ως οδών µεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη
περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα
µεταφορικά µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των
γεφυρών οδών και χωµατόδροµων.

18.6.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε
αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή
γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη
∆ηµοπράτησης.

18.6.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς που
θα χρησιµοποιεί για την πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελούµενων έργων, καθώς και
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τις παρακαµπτήριες οδούς. Οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά στις υφιστάµενες οδούς ή
στις προσπελάσεις ή στις παρακαµπτήριες οδούς, θα αποκαθίσταται αµέσως από τον
Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεώς του θα ισχύουν οι προβλεπόµενες ποινές
της ανωτέρω παραγράφου 18.3 και επιπλέον η Υπηρεσία θα προβαίνει στην
αποκατάσταση µε δικά της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

19.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) εργοταξίου
(ων) του Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών
όρων του έργου, θα ισχύουν και τα ακόλουθα:
19.1.1

Ο

Κύριος

του

έργου

ουδεµία

υποχρέωση

αναλαµβάνει

για

να

απαλλοτριώσει ή και να παραχωρήσει χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π.
Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγορασθούν από τον
Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη.

19.1.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας
περαίωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από
οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του
δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.

19.1.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και
διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την
εγκατάσταση

των

εργοταξίων,

ειδοποιώντας

γι'

αυτό

την

Υπηρεσία.

Οι

καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου
του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.

19.1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για
τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον
αρµόδιο για την διαχείρισή τους φορέα και από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους
για χρήση (αποθεσιοθαλάµων, χώρου απόθεσης εργοταξίων κλπ) γίνεται από τον
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αρµόδιο φορέα και µε όρους χρήσης που θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και
των λοιπών τευχών δηµοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα αναγράφονται στην σχετική
άδεια χρήσης η οποία θα εκδίδεται µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.

19.1.5 Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα
χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως:
- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών
- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κλπ)
- συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του

- χώρων στάθµευσης

µηχανικού του εξοπλισµού
Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.
19.1.6 Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της
Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα
αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του
Αναδόχου

για

αποζηµίωση,

λόγω

πρόσθετων

ή

πλάγιων

µεταφορών,

φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές
µονάδας των εργασιών.

19.2 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου
19.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την φύλαξη κάθε υλικού,
µηχανήµατος, εργαλείου κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο
χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προσλαµβάνοντας
συγχρόνως και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας,
νυκτοφύλακες κ.λ.π.). Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού
ή µηχανήµατος κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά
και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το
υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του
αποζηµίωση.
19.2.2

Τα

έξοδα

λειτουργίας

και

συντήρησης

όλων

των

εργοταξιακών

εγκαταστάσεων και των χώρων της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν
τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση τους
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σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας
και υγιεινής.

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ
Α∆ΕΙΩΝ
20.1 Τήρηση Νόµων κ.λ.π. διατάξεων
20.1.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και
τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και µε τις νόµιµες
απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται
και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες
του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
20.1.3 Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την
τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για
την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου.
20.2 Υποχρέωση για ενηµέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας Ο Ανάδοχος ως
υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην
Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά µε
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις
περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται από υπερεθνικούς οργανισµούς,
αρχές άλλων χωρών κ.λ.π.

20.3 Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνά για την έκδοση των αναγκαίων
αδειών
20.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του
κάθε άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ και που
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Για το αίτηµα του Αναδόχου για την
παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης. Η Υπηρεσία Επίβλεψης
θα βοηθήσει δια εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην έκταση που
είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν µειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του
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Αναδόχου, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή την αποτελεσµατικότητα τέτοιας
βοήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων
που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά
καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων

20.4 Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής,
νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε αργίες και εορτές
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και
Εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει
πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και
κανονισµούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την
κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά
τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και
χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία
θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, για
εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. Αν ο Ανάδοχος δεν
µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία αυτό δεν θα αποτελέσει
δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. Κατά την εκτέλεση
νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο
και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού,
καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση
και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του
Έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται
εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται
µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.
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ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ΑΡΘΡΟ 22 : ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 175 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρµογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 23 : ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρµογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 24: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
24.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να
προµηθευτεί και µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και
προσωρινές εγκαταστάσεις, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την
παρούσα εργολαβία. 24.2 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της
Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο
έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται,
µέσα σε 10ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί
τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του
έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΄ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρµογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 26 : ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρµογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 27 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 162 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 28 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ

29:

ΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

–

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗΣ

–

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

29.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των:
α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση.
β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,
γ. Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου,
δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου)
συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου,
ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου, ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/2016
και ειδικότερα τα άρθρα 168,169,170,171 και 172.

29.2 Συντήρηση των έργων 29.2.1
Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του N. 4412/2016, οφείλει να συντηρεί το
έργο µέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί µε δική του οικονοµική επιβάρυνση
όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων,
ζηµιών, ελαττωµάτων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εµφανισθούν
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στο έργο µέσα στον χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη
κατάσταση. Ο χρόνος συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες.

29.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα το έργο κατά το χρόνο εγγύησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων
ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος.

29.2.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες
επισκευών ή επανορθωτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν
υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και
σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται
να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το
κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.

Η συντάξασα

Ο προϊστάµενος

Ο προϊστάµενος
∆/νσης

Τµήµατος Τεχνικών Έργων και
Συντήρησης Υποδοµών

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΗΣ
ΠΕ7 Χηµικός Μηχανικός

ΖΑΜΠΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος
Μηχανικός Α βαθµού

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Σελίδα 56 από 57

« Αντιπληµµυρική προστασία οικισµών ∆ήµου, ∆Ε Αµφιλοχίας»
αρ. µελέτης: 6/2017

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Σελίδα 57 από 57

