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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της Συγγραφής.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά του γενικούς και ειδικούς συµβατικούς
όρους για την εκτέλεση του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΒΕΛ∆ΕΜΙΡΗ» , Μελέτη 55/2012, του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της µελέτης.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή
του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
2.1

Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε).

2.2

Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών
των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. εφόσον η προϋπολογιζόµενη
δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το 1.000.000,00 €.

2.3

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και
Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-893).

2.4

Τις διατάξεις του Π.∆. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και σε άλλες
σχετικές διατάξεις.

2.5

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον
δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο : Εκχώρηση του έργου ή της εργολαβικής σύµβασης
Επιτρέπεται η εκ µέρους του αναδόχου του έργου εκχώρηση χρηµατικής απαίτησης,
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για την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής έργου, σε
αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή προµηθευτές
υλικών και µηχανηµάτων για την εκτέλεση του έργου εκ του οποίου προέρχεται η
απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους που χρησιµοποιήθηκαν ή χρησιµοποιούνται για
την κατασκευή του.
Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος, εφαρµόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως του εργολαβικού
ανταλλάγµατος, µπορεί πάντα να συµψηφίζονται εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του
κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, προερχόµενες από την εκτέλεση άλλων έργων
και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου
έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , µπορεί να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης από µέρους
του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους της προς τον κύριο
του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν.
(παράγραφος 11 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008)
Άρθρο 4ο : Εγγυήσεις - Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα – Ποινικές Ρήτρες
1. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και η εγγύηση για την καλή εκτέλεση του
έργου καθορίζονται στα άρθρα 15 και 17 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης.
Συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη
επαύξηση του ποσού της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του
άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν
είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος,
πέραν της, κατά τις κείµενες διατάξεις, αποζηµίωσής του για τις θετικές ζηµιές µετά την
υποβολή έγγραφης όχλησης, µπορεί να υποβάλλει αίτηση προς τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.
3263/04: Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογηµένα η Προϊσταµένη Αρχή, εντός
µηνός από της υποβολής της, κατόπιν εισηγήσεως της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εκ νέου πρόσθετη εγγύηση, όταν καταστεί
δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του
Ν.3263/04.
2. Η συνολική προθεσµία περάτωσης του όλου έργου ορίζεται στη διακήρυξη
δηµοπρασίας ως αποκλειστική προθεσµία , χωρίς καµία δυνατότητα παράτασης
εργασιών.
Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης από τον Ανάδοχο αποτελεί αφετηρία
µετρήσεως των προθεσµιών, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εξασφάλιση όλων των υλικών του έργου που
απαιτούνται και στην απρόσκοπτη και διαρκή εκτέλεση των εργασιών καθ΄ όλη την
διάρκεια του έργου χωρίς παύσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις καλοκαιρινές
θερµοκρασίες , τις θερινές διακοπές των µονάδων παραγωγής και του
προσωπικού το οποίο θα πρέπει να αναπληρώνεται και να ενισχύεται άµεσα
προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρονοδιαγράµµατος.
3.

Υπέρβαση της παραπάνω συνολικής προθεσµίας συνεπάγεται την επιβολή ποινικής
ρήτρας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3263/2004. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν
υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, την συνολική
και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες
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καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των
ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών
προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών
τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στην
συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της.
4.

Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής
προθεσµίας περαίωσης του όλου έργου, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον
Ανάδοχο ορίζονται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για
αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής
προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα 15% της αρχικής συνολικής
προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται στο 20% της µέσης ηµερήσιας
αξίας του έργου. σύµφωνα µε το Ν.3669/08 άρθρο 49, παρ. 2. Οι ποινικές ρήτρες που
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να
υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης
χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση υπέρβασης των τµηµατικών προθεσµιών στον ανάδοχο
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ανερχόµενες, σε ποσοστό 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας
του έργου, και επί αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης τµηµατικής
προθεσµίας η οποία συνολικά δεν µπορεί να ξεπερνά το 3% του ποσού της σύµβασης
(Ν.3669/08 άρθρο 49, παρ. 2).

5.

Για την χορήγηση παράτασης απαιτείται έγκαιρη αίτηση του αναδόχου ώστε το σχετικό
αίτηµα να εγκριθεί µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία.

6.

Παράταση των προθεσµιών γίνεται µόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταµένης του
έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για
επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του έργου
και όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (παραγρ. 4 άρθρο 5 Ν. 1418/84.

7.

Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις
τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην
αρχική συµβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

8.

Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Το
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά δεκαπενθήµερο τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη
µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των
ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα
και σχετική έκθεση. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τη σύνταξη χρονοδιαγράµµατος µε τη
µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης.

10.

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις
προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων
ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των
συµβατικών προθεσµιών. Η έγκριση γίνεται σε δέκα (10) µέρες από την υποβολή του
χρονοδιαγράµµατος. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ή αν µέσα
στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινήσεις ή
αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εφόσον
βέβαια τηρεί τα συµβατικά τεύχη και την ισχύουσα νοµοθεσία. Το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα αποτελεί αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου.

11. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες
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των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.4. του Ν. 1418/84,
όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2229/94. Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από
έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα µηχανήµατα που θα
χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κλπ για τις κύριες
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των
προτεινόµενων προτάσεων.
12.

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή
του χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα στην περίπτωση που
ξέφυγε απ' αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία ή οι
παραπάνω τασσόµενες ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες αποπεράτωσης του όλου
έργου. Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο
βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από
την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 5ο : Συµβατικά Στοιχεία
1.

Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα παρακάτω:
Το συµφωνητικό.

2.

Η παρούσα ∆ιακήρυξη.

3.

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.

4.

Το Τιµολόγιο Μελέτης.

5.

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).

6.

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.

7.

Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

8.

Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.

9.

Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς
και οι Τεχνικές Μελέτες, που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

10.

Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό
εγκριθεί από την Υπηρεσία.

τελικά

θα

Άρθρο 6ο : Μελέτη συνθηκών του έργου:
Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε τη φύση και τοποθεσία του
έργου, τις γενικές, τοπικές και ειδικές συνθήκες του, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και
εναποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού
ρεύµατος, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, τις
µεταβολές των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις του ύδατος, των ποταµών,
χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, το είδος, την
ποιότητα και ποσότητα των υλικών που πιθανά να συναντήσει πάνω και κάτω στο έδαφος, το
είδος και τα µέσα που θα χρειαστούν προ της ενάρξεως του έργου και κατά την πρόοδο των
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα τα οποία µπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της συµβάσεως.
Παράλειψη του εργολάβου για την ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
τους όρους αυτούς δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης για την πλήρη συµµόρφωση του µε τη
σύµβαση.
Ειδικές δεσµεύσεις που απορρέουν από την φύση του έργου:
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Ο ανάδοχος µε την προσφορά του αποδέχεται ειδικότερα και τις ακόλουθες δεσµεύσεις που
απορρέουν από την φύση του έργου:
Ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση µε τους οργανισµούς Ε.Υ.Α.Θ.
ύδρευσης και αποχέτευσης, ∆ΕΗ και ΟΤΕ και θα είναι υπεύθυνος για την καλή
συνεργασία µε τους παραπάνω οργανισµούς προκειµένου να εκτελεστεί εγκαίρως το
τµήµα του έργου στο οποίο υπεισέρχονται οι εν λόγω οργανισµοί, χωρίς πρόσθετες
επιβαρύνσεις και έτσι ώστε να αποφευχθούν φθορές στις νέες κατασκευές.
-

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα όπου θα υποδεικνύει τις
οµάδων των εργασιών και τη σειρά έναρξης των εργασιών αυτών.

-

Ο Ανάδοχος, προκειµένου να προβεί σε εκσκαφές/καθαιρέσεις, οφείλει να ζητά
εγκαίρως την έγκριση της προϊσταµένης/επιβλέπουσας αρχής σχετικά µε το προς
καθαίρεση τµήµα, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει σαφής πρόβλεψη στην µελέτη περί
αυτού, λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη εµπλοκή και άλλων συναρµόδιων
υπηρεσιών στην διαδικασία της επίβλεψης. Προς τούτο αναλαµβάνει την υποχρέωση
άνευ πρόσθετης αποζηµίωσης να προετοιµάζει τον τόπο της εκσκαφής ή το προς
καθαίρεση τµήµα κατασκευής κατάλληλα (ερευνητικές τοµές, αποξηλώσεις
επιστρώσεων, καθαιρέσεις επιχρισµάτων, τµηµατικές καθαιρέσεις) και σύµφωνα µε την
(κατόπιν της ενηµερώσεώς του) υπόδειξη της Υπηρεσίας, ώστε να λαµβάνονται
αρµοδίως οι κατάλληλες αποφάσεις για την εξέλιξη των εκσκαφών/καθαιρέσεων, µε τις
οποίες οφείλει να συµµορφώνεται. Προκειµένου να µην επιβαρύνεται χρονικά η εξέλιξη
των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τις παραπάνω απαιτήσεις υπόψιν κατά την
σύνταξη των χρονοδιαγραµµάτων, και να ενηµερώνει εγκαίρως την υπηρεσία για τον
προγραµµατισµό των εργασιών εκσκαφών/καθαιρέσεων. Έγκαιρη νοείται η ενηµέρωση
που γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες προ τις έναρξης εκσκαφής ή
καθαιρέσεως σε συγκεκριµένη θέση του Έργου.

-

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει την υποχρέωση του, που απορρέει από το Περιγραφικό
Τιµολόγιο, να κατασκευάζει δείγµατα για µια σειρά εργασιών και αναλαµβάνει την
δέσµευση να κατασκευάζει τα εν λόγω δείγµατα εγκαίρως, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η
εκτέλεση της σχετικής εργασίας δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν εγκριθεί το σχετικό δείγµα.

-

Βάσει της ως άνω υποχρέωσής του, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει συνεργεία ικανά, µε
πιστοποιηµένη εµπειρία στο αντικείµενο της εργασίας τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα να αξιώνει την παύση ή/και αντικατάσταση ενός συνεργείου µε κριτήριο την
ποιότητα της εργασίας του και την συµµόρφωση ή µη µε τις προδιαγραφές της µελέτης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει δείγµατα από όλα τα υλικά επίστρωσης και
επένδυσης και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ για όσα υλικά απαιτούνται τα οποία πρέπει να
εγκριθούν πριν την έναρξη του έργου.

-

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει εγκαίρως δείγµατα των προς ενσωµάτωση υλικών
µετά των σχετικών πιστοποιητικών που αυτά διαθέτουν προς έγκριση από την
Υπηρεσία. Υλικά που δεν έχουν τύχει της σχετικής έγκρισης δεν µπορούν να
ενσωµατωθούν, ακόµη και εάν κατά την κρίση του Αναδόχου πληρούν τις προδιαγραφές
της µελέτης.

Άρθρο 7ο : Έκπτωση του Αναδόχου
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τον νόµο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
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Ν.3263/2004.
Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
α)
Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως:
ί. την έναρξη των εργασιών ή
ίί. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα
προβλέπόµενα στη σύµβαση.
β)

Υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη
σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

γ)

Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική
προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των
εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει
διαµορφωθεί µε τις τυχόν υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η
χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω κι αν η
καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στη
περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεπόµενων στις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3263/2004.

δ)

Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο
αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 46 του Π.∆ 609/1985 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να
έχει απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων αυτών η ένσταση του
αναδόχου.

ε)

Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την
τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση
δυο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
Η παραπάνω περίπτωση γ εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση
παραβίασης των ενδεικτικών προθεσµιών εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 8ο : Αρτιότητα των κατασκευών.
6.1.

Ο καθορισµός από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της Τεχνικής Περιγραφής
και των Ειδικών Προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των
εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις, κ.λπ.) δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια
εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια
ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

6.2.

Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και εάν δεν ορίζεται
κάτι από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις
οδηγίες ή διαταγές του Εργοδότη, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα της κατασκευής (όπως
Π.χ.: τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα, εγκαταστάσεις, κ.λπ.)
πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνισή του
όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά)
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τµήµατα του.
6.3.

Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να
κατασκευάζεται µε τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα.

6.4.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο
ανάδοχος υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει ο
Εργοδότης αλλιώς έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό «του
άνευ εταίρου» και µε τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

Άρθρο 9ο : Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου
Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από της βεβαιωµένης
περαιώσεως του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/1985. Για τη βεβαίωση
περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 52 του Π.∆. 609/1985.
Ο χρόνος εγγύησης των φυτεύσεων ορίζεται σε δύο µήνες. Ο χρόνος αυτός µετράται από
την βεβαίωση περαίωσης όλων των εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του
Π.∆. 609/1985.
Η φύτευση θα εκτελεσθεί µετά την αποπεράτωση όλων των οικοδοµικών και Η/Μ
εργασιών έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να µπορεί να εκδοθεί για το σύνολο του έργου.
Στο διάστηµα των δύο αυτών µηνών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα έργα
πρασίνου σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά ή
βλάβη από συνηθισµένη χρήση.
Αν ο ανάδοχος παραµελήσει την συντήρηση των έργων πρασίνου µε αποτέλεσµα να
επέλθει ή να επίκειται βλάβη αυτών τότε καλείται µε έγγραφο µέσα σε ορισµένη προθεσµία να
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του. Αν δε συµµορφωθεί µε την παραπάνω διαταγή, οι
σχετικές εργασίες εκτελούνται από τον κύριο του έργου σε βάρος και για λογαριασµό του από
τις κατατεθειµένες εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σε αυτόν ποσά και σε περίπτωση
ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη δηµοτικών και
κοινοτικών εσόδων.
Άρθρο 10ο :Προκαταβoλή
Στον Ανάδοχο δε χορηγείται καµία προκαταβολή.
Άρθρο 11ο : Τόπος διαµονής Αναδόχου - Ορισµός αντικλήτου
Κατά την υπογραφή της συµβάσεως, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει εγγράφως
στον κύριο του έργου και στην επιβλέπουσα Υπηρεσία τον τόπο διαµονής του κατά την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, εφ' όσον δεν είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης ή της έδρας του
κυρίου του έργου.
Με δήλωση του ο Ανάδοχος διορίζει και τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως µε
τη δήλωση διορισµού και έγγραφο αποδοχής του διορισµού από τον αντίκλητο. Ο αντίκλητος
πρέπει να είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης ή κάτοικος της έδρας του κυρίου του έργου και να
τυγχάνει της αποδοχής της Υπηρεσίας.
Προς αυτόν κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας.
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Κάθε αλλαγή αντικλήτου καθώς επίσης και κάθε µεταβολή της ∆/νσεως του αντικλήτου ή
του αναδόχου κατά την διάρκεια ισχύος της συµβάσεως πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον
εργοδότη και στην ∆/νση Τ.Υ.∆ήµου Συκεών.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 29 του Π.∆. 609/1985.
Άρθρο 12ο : Λογαριασµοί (Πιστοποιήσεις) - Πληρωµές.
Τα καθοριζόµενα στο άρθρο 40 του Π.∆.609/1985 στοιχεία συντάσσονται από τον
Ανάδοχο του έργου µε δική του ευθύνη και υπογραφόµενα απ' αυτόν υποβάλλονται
στην Υπηρεσία κατά χρονικά διαστήµατα ανάλογα προς την ολική δαπάνη του έργου, την
προθεσµία εκτελέσεώς του και την πρόοδο αυτού και δεν µπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση
µικρότερα του µηνός.
Οι, στους εκδιδόµενους λογαριασµούς, πληρωµές για εργασίες επί τη βάσει τιµών µονάδος µε
ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. καθώς και δαπάνες για απολογιστικές εργασίες, υπόκεινται στις
παρακάτω επιβαρύνσεις:
α.

Φόρος ∆ηµοσίου (προπληρωµή κατά νόµο).

β.

Για πρόκειται για εργασίες µε εργολαβικό ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος
εργολάβου 18% οι παραπάνω επιβαρύνσεις συµπληρούνται και µε τις λοιπές
νόµιµες κρατήσεις.

γ)

Εφ' όσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσµατα δοκιµών υλικών
(σκυρόδεµα) γίνεται κράτηση από τον επιβλέποντα στην αξία των παραπάνω
υλικών από 30% και άνω η οποία αποδίδεται µε την έκδοση των αποτελεσµάτων
των δοκιµών.

Άρθρο 13ο : Κανονισµός τιµών µονάδος, νέων εργασιών - Γενικά έξοδα αναδόχου Ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται στις µονάδες τελειωµένης εργασίας ή
προµήθειας υλικών δηλαδή οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που
αναφέρονται στη µελέτη, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, ανεξάρτητα των µικρών ή
µεγάλων δυσχερειών, του Αναδόχου µη δικαιούµενου καµίας άλλης πληρωµής ή
αποζηµιώσεως για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Ύστερα από τα
παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
1.

Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας
µηχανηµάτων δηλαδή τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, καθώς
επίσης και η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας (παραλαβή
και επιστροφή µηχ/τος) , δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βλάβες, εορτές κ.λ.π.) ή
επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντηρήσεως των µηχανηµάτων. Επίσης
περιλαµβάνονται οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς και επιστροφής των µηχ/των και οι
δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρά τους.

2.

Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού
εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων, µηχανοδηγούς,
τεχνίτες ειδικευµένους και ανειδίκευτους, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες,
ασφαλίσεις, δώρα εορτών κ.λ.π.

3.

Οι δαπάνες των απαιτούµενων για κάθε είδος εργασίας υλικών µετά της φορτ/σεως και

10

µεταφοράς τους µε κάθε πρόσφορο µέσο από τον τόπο προµήθειας ή παραγωγής επί
τόπου των έργων, καθώς επίσης και κάθε υλικού µη ρητώς κατονοµαζόµενου, αλλά
ενδεχοµένως απαιτούµενου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
4.

Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών και αποζηµίωση
εκτάσεων για την προσωρινή µεταφορά ή αποθήκευσή τους.

5.

Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργασιών, υλικών και
µηχανηµάτων.

6.

Οι δαπάνες εκτελέσεως γενικά ορισµένων εργασιών ή µέρους αυτών µε χέρια
εργατοτεχνιτών, στις περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται
να γίνει µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.

7.

Κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την καλή και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όπως αναφέρεται στη σχετική τιµή του τιµολογίου (π.χ.
σύσταση εργοταξίου, συντήρηση οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψεως υλικών,
ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου κ.λ.π.) Καµία αξίωση η
διαµφισβήτηση µπορεί να θεµελιωθεί εκ των υστέρων ή στις ποσότητες των υλικών που
εισέρχονται σε κάθε εργασία, στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών είτε στις τιµές των
ηµεροµισθίων και υλικών ύστερα από τη συµµετοχή των εργολάβων στη δηµοπρασία.

Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται:
Οι δαπάνες συµµετοχής στο διαγωνισµό, δηµοσιεύσεων διακηρύξεως, κηρύκεια, σύναψη
συµβάσεως, εγκαταστάσεων, εκτελέσεως και παραλαβής έργων.
Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
Οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως του προσωπικού του Αναδόχου καθώς επίσης και οι
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση
κ.λ.π.)
Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς
επίσης και κάθε φύσεως αποζηµιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα
εγγυητικών επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσεως επιβαρύνσεις.
Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και κάθε φύσεως δοκιµές
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
Έξοδα καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και αποκοµίσεως των προϊόντων σε θέσεις
επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία.
Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο:
1)

Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της
εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη συγχρόνου εκµεταλλεύσεως πηγών υλικών
και από άλλη προγενέστερη εργολαβία

2)

Οι δαπάνες συµπληρώσεως και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων των
τεχνικών έργων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο συνέπεια µικρών µεταβολών,
υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά κατά την εκτέλεση του έργου καθώς επίσης και
προσαρµογή τους στις τυπικές διατοµές οδών κ.λ.π.

3)

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή των
στοιχείων της µελέτης, για την εκτέλεση γενικά του έργου και τις επιµετρήσεις δηλαδή
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αναπασσαλώσεις αξόνων οδών ή αγωγών δικτύου, χωροσταθµήσεις, λήψεις διατοµών
κ.λ.π. όπου απαιτείται ή αφορά µικροαπαλλαγές υψοµετρικές ή οριζοντιογραφικές για τη
βελτίωση της κατά µήκος τοµής ή της χαράξεως.
4)

Η σύνταξη πινακίου οπλισµών, οικοδοµικών λεπτοµερειών, σκίτσα οπλισµών κόµβων
που θα θεωρούνται από την επιβλέπουσα αρχή.

5)

Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να
διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που
εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της
εφαρµογής των Τεχνικών προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή της ΕΥ∆ΑΠ και των
Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κάνει δειγµατοληψίες και
να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή τα
Περιφερειακά του Τµήµατα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για τη λήψη
των δοκιµίων, τη µεταφορά τους στο εργαστήριο ή τη µεταφορά του εργαστηρίου επί
τόπου του έργου κ.λ.π. µε δική του δαπάνη.

6)

Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών - Επιµετρήσεων Πρωτοκόλλου σχεδίων εφαρµογής
Ηµερολογίου, (Π.∆. 609/1985 άρθρο 33), δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των
στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
µε µηχανογραφικά συστήµατα προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

7)

Η φωτογράφηση, σε διάφορα στάδια του έργου σε φωτογραφίες 17x22εκ. τουλάχιστον
έξι (6) µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

8)

Οι δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκοµιδή των
από
το
Π.∆.
447/75
επιβαλλοµένων
προστατευτικών
κατασκευών
και
περιφραγµάτων του εργοταξίου.

9)

Αν µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη
εκτέλεσης νέων εργασιών ή µη εκτέλεση συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα µε το
άρθρο 43 του Π.∆. 609/1985 και το άρθρο 8 του Π.∆. 1418/1984, όπως
τροποποιήθηκαν και ενηµερώθηκαν.

10)

Οι καθοριζόµενες µε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασίες και νέες τιµές εκτελούνται
όπως ορίζει ο νόµος 1418/84 και το Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε
το Ν.2372/96 και τις εγκυκλίους 8/96 και 34/96 και το Π.∆.402/96.

11)

Η µελέτη συµπληρωµατικών εργασιών γνωµοδοτείται από το Τεχνικό Συµβούλιο
∆ηµοσίων Έργων και έπειτα εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Άρθρο 14ο : Επίβλεψη εργασιών
1.
Το έργο διευθύνεται και παρακολουθείται - επιβλέπεται επιτόπου εκ µέρους της
αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία
(Π.∆. 609/85 άρθρο 29) που πρέπει να είναι διπλωµατούχος γεωτεχνικός ή διπλωµατούχος
µηχανικός ή πτυχιούχος µηχανικός ΤΕ ή πτυχιούχος δασοπόνος TE ή τεχνολόγος γεωπονίας
TE κατάλληλος από απόψεως εµπειρίας κ.λ.π. για τα υπ' όψη έργα, τον ορισµό του οποίου θα
πρέπει να εγκρίνει και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος,
υποχρεούται να διαθέσει κατά την ανέλεγκτη κρίση της υπηρεσίας ένα πτυχιούχο Γεωπόνο ή
∆ασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή ∆ασοπονίας για την επίβλεψη των έργων πρασίνου,
όπως και τους αναγκαίους λοιπούς τεχνικούς, διοικητικούς-οικονοµικούς υπαλλήλους.
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Η αµοιβή για την επίβλεψη - παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε όποιο τρόπο
και αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά
αυτόν.
Η διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει από την πλευρά της αρµόδιους Μηχανικούς για τον
ποιοτικό και τον οικονοµικό έλεγχο των εργασιών, καθώς και τη σωστή τήρηση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος ή ο διευθύνων, αντί αυτού, τα έργα υποχρεώνεται να συνοδεύει, κατά τις
επισκέψεις στα έργα τον επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα αυτά τεχνικό υπάλληλο
της Υπηρεσίας.
Όλοι οι επιβλέποντες πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η διευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
απασχολούµενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε
λόγο.
Άρθρο 15ο : Εργασίες εκτελούµενες από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους –
Αποκατάσταση φθορών, κ.λ.π. λόγω των εκτελούµενων εργασιών.
1.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρακωλύει την εκτέλεση των εργασιών από άλλους
εργολήπτες χρησιµοποιουµένων από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη
περιλαµβανόµενες στη σύµβασή του και να διευκολύνει την εκτέλεση µε τα από αυτόν
χρησιµοποιούµενα µέσα (ικριώµατα κ.λπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των
εργασιών, ώστε κανένα εµπόδιο να µην παρεµβάλλεται από αυτόν στις εκτελούµενες
από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες.

2.

Στο εργολαβικό αντάλλαγµα περιέχεται και οποιαδήποτε κατασκευή κύρια και βοηθητική
για την πλήρη εκτέλεση του έργου και κάθε δαπάνη για αποκατάσταση οποιωνδήποτε
φθορών σε υφιστάµενες κατασκευές και εγκαταστάσεις λόγω των εκτελούµενων
εργασιών.

Άρθρο 16ο : Προστατευτικές κατασκευές.
1.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση να προβεί στην
κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ στην καθαίρεση και αποκόµιση των υπό του Π.∆.
447/1975 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και του άρθρου 34
παρ. 4 του Π.∆. 60/1985, επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών του έργου και
τυχόν παρακειµένων κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου. Η δαπάνη αυτή
περιλαµβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους κ.λ.π. Επίσης ισχύει και το
Π.∆. 778/1980 περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών
(ΦΕΚ 193/ΤΑ/26-8-1980).

2.

Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων, στα έργα και είναι δική του
ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και σωστών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των
σχετικών κανονισµών.

3.

Ο Ανάδοχος θα αναρτήσει µε ευθύνη και έξοδά του πληροφοριακές πινακίδες για το
έργο σε συγκεκριµένες θέσεις του έργου που θα υποδεικνύονται από τον Εργοδότη. Οι
πινακίδες αυτές θα αναγράφουν τα στοιχεία που θα υποδεικνύει ο Εργοδότης.

4.

Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί από τον Ανάδοχο για τις προστατευτικές κατασκευές του
έργου , καθώς και για την αποφυγή της παρακώλυσης της κυκλοφορίας και εν γένει της
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επιβάρυνσης των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει
για την πλήρη και κατανοητή σήµανση των χώρων που εκτελούνται εργασίες κυρίως
κατά τις µη εργάσιµες και νυχτερινές ώρες προς αποφυγή ατυχηµάτων.
Άρθρο 17ο : Ποιότητα και προέλευση υλικών - Έλεγχοι αυτών
1.

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς,
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα.

2.

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
Εµπορίου και Βιοµηχανίας, καθώς επίσης και τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας.

3.

Η δαπάνη για την αποκάλυψη των λατοµικών χώρων, ορυχείων, για τις αποζηµιώσεις
των ιδιοκτητών τους, για τη χρήση τους καθώς επίσης και οι πιθανές βλάβες ή ζηµιές
στις ιδιοκτησίες τους που προέρχονται από την εξαγωγή, µεταφορά και εναπόθεση των
υλικών, περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των αντιστοίχων εργασιών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στη σύµβαση του έργου.

4.

Για τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται από το
αρµόδιο κρατικό εργαστήριο µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου.
Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική δαπάνη τους,
βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

5.

Προκειµένου για υλικά που προέρχονται από το ∆ήµο τα οποία διατάσσεται από την
Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, τα χρησιµοποιεί και για την περίπτωση
πιθανής κακής ποιότητάς τους την ευθύνη φέρει εκείνος που διατάσσει την
χρησιµοποίησή τους, ο δε εργολάβος ευθύνεται µόνο για την έντεχνη χρησιµοποίησή
τους, την αποθήκευση και διαφύλαξη τους µε κάθε προσοχή.

6.

Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την
Επίβλεψη ως εξής:
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής παραγωγής θα προσκοµίζονται στην
Επίβλεψη προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και
δείγµατα (εάν δεν πρόκειται για ογκώδες µηχάνηµα).
Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω
έργο θα προσκοµίζονται δείγµατα, σχέδια και µοντέλα.
Τα παραπάνω δείγµατα κ.λ.π. που θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη θα φυλάσσονται
από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του εργολάβου
λόγω εκλογής.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή
συσκευή που δεν θα είναι σύµφωνο µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές που θέτει.
Όλα τα µηχανήµατα και οι συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό
ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά γα
εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων,
συσκευών, κ.λπ. να υποβάλλει στην επίβλεψη πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία
υλικών για έγκριση γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των
ανωτέρω υλικών.
Ο

Ανάδοχος

υποχρεούται

να

εξασφαλίσει

ελεύθερη

είσοδο

και

δυνατότητα
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παρακολούθησης και ελέγχου της Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής
των υλικών.
7.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στον Κύριο του Έργου το
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της
Σύµβασης σύµφωνα µε την ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/611/24-07-06 (ΦΕΚ 1013Β΄).

8.

Ποιότητα - Εγκατάσταση δέντρων: Τα δένδρα πρέπει να έχουν ευθυτενείς κατά το
δυνατόν κορµούς µε σωστή διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο
κεντρικό κλάδο. ∆εν πρέπει να έχουν τοµές κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 10
mm, που να µην έχουν επουλωθεί τελείως.Όλα τα δέντρα που θα προσκοµίζει ο
ανάδοχος µε έξοδα και ευθύνη του στο έργο θα είναι αναπτυγµένα σε σε φυτοδοχεία
(γλάστρες) µε µίγµα πλήρωσης κατάλληλου όγκου που θα αποτελείται από 50%
έδαφος,
30%
τύρφη και 20% περλίτη ή άµµο.Όλα τα δέντρα τα οποία θα
χρησιµοποιηθούν, θα ελεγχθούν πριν από την µε-ταφορά τους . Η φόρτωση των
δέντρων πρέπει να γίνεται µε επιµεληµένο τρόπο ώστε αυτά να µην καταστρέφονται
(σπάζουν). Όλες οι µπάλες χώµατος θα πρέπει να είναι συµπαγείς και άθικτες. Φυτά µε
µπάλες χώµατος δεν πρέ-πει ποτέ να πέφτουν κάτω κατά την φορτοεκφόρτωση ή τις
πλάγιες µεταφο-ρές τους. Κατά την µεταφορά όλα τα φυτά θα είναι συσκευασµένα έτσι,
ώστε να εξα-σφαλίζεται προστασία από τον ήλιο, άνεµο και άλλους κλιµατικούς παράγοντες. Μουσαµάδες (κουκούλες) ή άλλα καλύµµατα θα τοποθετούνται πάνω από τα φυτά,
όταν αυτά µεταφέρονται µε φορτηγά αυτοκίνητα. Τα φυτά θα κρατιούνται πάντα από το
δοχείο και όχι από το υπέργειο τµήµα τους φυτού κατά τις πλάγιες µεταφορές τους και
τις φορτοεκφορτώσεις. Η κόµη του κάθε δένδρου θα δένεται προσεκτικά ώστε να
αποφεύγεται το σπάσιµο των κλάδων στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται µεγάλου
µεγέθους φυτών. Ως δείκτες ποιότητας των φυτών θα χρησιµοποιηθούν το ύψος , η
διάµετρος και ο λόγος ύψος/ διάµετρος του φυτού. Το ύψος θεωρείται ένας αξιόλογος
µορφολογικός δείκτης της ποιότητας των φυταρίων που ποικίλλει µε το είδος και την
ηλικία του φυτού .Το ύψος που προσδιορίζεται για κάθε είδος φυτού θα µετράται από
τον λαιµό της ρίζας. Η διάµετρος αποτελεί ισχυρό µορφολογικό δείκτη της ποιότητας των
φυταρί-ων. Όσο µεγαλύτερη είναι η διάµετρος, τόσο αυξάνεται η ικανότητα επιβίωσης
και η ανάπτυξη των φυταρίων στην ύπαιθρο . Η διάµετρος που προσδιορίζεται για
κάθε είδος φυτού µετριέται 5 cm πάνω από τον ριζικό κόµβο. Επειδή η διάµετρος έχει
µεγαλύτερη σηµασία, φυτάρια µε διάµετρο µικρότερη από 90% της προδιαγραφής της
αντίστοιχης κατηγορίας, απορρίπτονται. Ο λόγος (ύψος / διάµετρος) αποτελεί δείκτη της
ευρωστίας του φυταρίου . Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του, τόσο αυξάνει η πιθανότητα
καταστροφής των φυταρίων. ∆είκτης ευρωστίας γύρω στο έξι (6) είναι ικανοποιητικός,
ειδικά για τα πλατύφυλλα είδη (το ύψος εκφράζεται σε εκατοστά και η διάµετρος σε
χιλιοστά). Όταν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος του (8) τα φυτά απορρίπτονται. Όλα τα
φυτά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στο έργο πρέπει να έχουν κατά την φύτευση τα
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη κατηγορία του άρθρου στους πίνακες
φυτών. Έλεγχος της ποιότητας των φυτών θα γίνεται στο φυτώριο πριν την συσκευασία
και το φόρτωµα των φυτών για να µεταφερθούν στο χώρο του έργου. Ο έλεγχος των
φυτών θα γίνεται παρουσία του αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκοµιστούν στο
έργο να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
υποδείξει το φυτώριο από το οποίο θα προέρχεται το φυτικό υλικό και ο επιβλέπων να
το ελέγξει στο φυτώριο παρουσία του αναδόχου. Το φυτικό υλικό που θα
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα είναι αυτό που περιγράφεται στον πίνακα
προδιαγραφών φυτών κατά την φύτευση και στον πίνακα της τεχνικής περιγραφής που
περιλαµβάνονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του Έργου. Σηµειώνεται ότι αν τα φυτά δεν
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είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολή για
αποµάκρυνση τους ακόµη και µετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον ανάδοχο να
προβεί στην επανεγκατάστασή τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η φύτευση των
φυτών σε όλες τις επιφάνειες του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές
της Υπηρεσίας. Η φύτευση των φυτών θα αρχίσει αµέσως µετά την µεταφορά των
φυτών στο χώρο του έργου. Όλα τα φυτά τα οποία έχουν ήδη µεταφερθεί στον χώρο του
έργου και δεν είναι δυνατή η φύτευση τους, θα είναι κατάλληλα προστατευµένα. Η
φύτευση των φυτών θα γίνεται την κατάλληλη εποχή. Η φύτευση των φυτών σε σακίδιο
θα γίνεται µέσα στην χρονική περίοδο από 1η Νοεµβρίου έως και το τέλος Απρίλιο.
Ωστόσο, η φύτευση µπορεί να γίνεται εκτός της προαναφερθείσας περιόδου µόνο µετά
από εντολή της Υπηρεσίας. ∆εν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες φύτευσης όταν :
α) φυσά ισχυρός άνεµος, β) η θερµοκρασία είναι κάτω του µηδενός (ηµέρες παγετών)
γ) όταν το έδαφος είναι κάθυγρο
Άρθρο 18ο : Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών.
1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από
ειδικευµένο προσωπικό κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Ν.1418/84 του Π.∆. 609/85 τους όρους της σύµβασης γενικά και
τις εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου.
2. Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι της
οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.∆ 1418/84 και του
άρθρου 41 του Π.∆. 609/85.
3. Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική
παραλαβή έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
4.

Στις εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαµβάνονται:

_Το άνοιγµα λάκκου διαστάσεων σύµφωνα µε την απαίτηση των λίτρων που
προβλέπονται από την αντίστοιχη κατηγορία της µπάλας χώµατος του κάθε είδους.
∆ηλαδή 1,0 Χ 1,0 Χ1,0 µέτρα Επιβάλλεται ο πλήρης καθαρισµός του λάκκου από τις
πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης.
_ Η µεταφορά του δέντρου στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το φυτοδο-χείο ή
φυτοθήκη , η αφαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, η φύτευση κατακό-ρυφα και σε
στάθµη 5cm χαµηλότερα από την στάθµη του εδάφους που το περιβάλλει, η συµπίεση
του εδάφους µέσα στο λάκκο φύτευσης για την εξά-λειψη των κενών αέρος, την
ελαχιστοποίηση της καθίζησης και την εξασφάλι-ση σταθερότητας στο φυτό, ο
σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης άρδευσης.
_Η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέ-ντρωση και
αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού (πλαστικά φυτοδοχεία, πέ-τρες, ξηροί κλώνοι κλπ.)
σε θέσεις απόρριψης, επιτρεπόµενες από τις αρµόδι-ες Αρχές. Η πρώτη άρδευση που
αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνε-ται τουλάχιστον µε 30 λίτρα νερό.
_Η πασσάλωση των δένδρων για την στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να
στερεώνονται καλά µέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των
κρατούντων ανέµων, πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. Το δένδρο πρέπει να
τοποθετείται σε απόσταση 10 εκ. από τον πάσσαλο και να στερεώνεται σταθερά πάνω
σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σηµεία. Το υλικό
πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να µην προκαλέσει
γδάρσιµο ή τραυµατισµό του κορ-µού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο και στο
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δένδρο και να στερεώνε-ται γερά στο καθορισµένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση
θα γίνει έλεγ-χος της κατακόρυφης θέσης τους.
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσέξει πολύ τις διαστάσεις των λάκκων φύτευσης που
αναφέρονται παραπάνω και τον πλήρη καθαρισµό και διαµόρφωσή τους. Όλοι οι λάκκοι
φύτευσης θα ελέγχονται από τον επιβλέποντα πριν από τη φύ-τευση των φυτών, ενώ η
φύτευση των φυτών θα γίνεται µόνο παρουσία του επιβλέποντα ή εργοδηγού της
Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πι-στοποιείται καµία εργασία ή υλικό (αξία
φυτού, διάνοιξη λάκκων και φύτευση φυτού) και ο ανάδοχος υποχρεούται να βγάλει από
το έδαφος όσα φυτά φυ-τεύτηκαν, να επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να
αντικαταστή-σει όσα φυτά καταστραφούν από την εξαγωγή, χωρίς καµία επιπλέον
αποζη-µίωση, έστω και αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι όλες οι εργασίες και τα υ-λικά
που χρησιµοποιήθηκαν, ήταν απολύτως σύµφωνα µε τα προδιαγραφό-µενα στους
όρους δηµοπράτησης.
Η φύτευση των δέντρων θα γίνει στα σηµεία που προβλέπονταν στα σχέδια της
εγκεκριµένης µελέτης φύτευσης, εκτός αν ορισθεί διαφοροποίηση της προβλεπόµενης
θέσης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι φυτεύσεις θα γίνουν
εντός του υπαίθριου parking. Ο χρόνος εγγύησης των δέντρων είναι δύο µήνες από τη
φύτευσή τους. Στο χρονικό αυτό διάστηµα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ποτίζει τα
νεοφυτεµένα δέντρα και να παρα-δώσει το χώρο των φυτεύσεων σε άριστη κατάσταση
µετά την παρέλευση του διµήνου.
Άρθρο 19ο : Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
1.

Ο ανάδοχος, εφ' όσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του
µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες Αρχές, υποχρεώνεται να διαθέτει επάρκεια σε
εργατικές χείρες και µηχανικά µέσα και εν ανάγκη να εφαρµόζει νυχτερινά συνεργεία και
εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου,
χωρίς για το λόγο αυτό να δικαιούται καµιάς προσθέτου αποζηµιώσεως. Η Υπηρεσία
µπορεί σε κάθε στιγµή να ζητήσει από τον ανάδοχο την αύξηση των συνεργείων του και
τον αριθµό των απασχολουµένων µηχανικών µέσων αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου
του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που του δίνονται µε τη σύµβαση
ή το νόµο µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία (άρθρο 6 του Ν.
3263/2004).

2.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε όλους τους κανόνες της τέχνης. Οι χρησιµοποιούµενοι,
από τον ανάδοχο, τεχνίτες πρέπει να είναι αναγνωρισµένης ειδικότητας και εµπειρίας. Η
Υπηρεσία µπορεί να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποµάκρυνση των
απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων τεχνιτών, εργατών ή οποιουδήποτε άλλου από το
προσωπικό του εργολάβου.

3.

Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή
εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την
Τ.Υ.∆.Συκεών υποβάλλοντας συγχρόνως και προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί προς τις διαταγές της Υπηρεσίας,
εφαρµόζοντας σε περίπτωση διαφωνίας τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.∆. 171/1987.

4.

Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές που γίνονται χωρίς έγγραφη διαταγή της
υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη. Για κάθε µεταβολή από την
οποία παρέχεται οικονοµία, καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο η ανάλογη µε την εργασία
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που γίνεται δαπάνη.
5.

Ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί µε τις προφορικές διαταγές της
Υπηρεσίας. Στην περίπτωση όµως εργασιών που είναι επείγουσες µπορεί να δοθεί
προφορικά διαταγή από τον επιβλέποντα, που όµως οφείλει να ενηµερώσει µε έγγραφο
την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής µέσα σε τρεις (3) µέρες από την
προφορική και αν αυτή δεν καλύπτει πλήρως την εντολή του επιβλέποντα, κάθε εργασία
που εκτελέστηκε από τον Ανάδοχο µέχρι της µέρας κοινοποίησης της εγγράφου
διαταγής της Υπηρεσίας αναγνωρίζεται «καλώς γενοµένη» και καταβάλλεται η σχετική
αποζηµίωση.

6.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στα έργα για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για
οποιαδήποτε ζηµία του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού
ή του προσωπικού του, ή στη χρήση ακατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,
εκτός από τις περιπτώσεις τις υπαιτιότητας του φορέα της κατασκευής του έργου ή
ανωτέρας βίας. (Π.∆. 609/1985 άρθρο 45) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
αποκαταστήσει τις βλάβες που βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.

7.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως µε δικές του δαπάνες εγκαταστήσει στο εργοτάξιο όλα
τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆.447/1975 (ΦΕΚ
142/Α΄/17-7-1975) και να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆.305/1996 (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ).

8.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να µεριµνήσει για την
έκδοση κάθε κατά νόµο άδειας καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος
για κάθε παράβαση των διατάξεων περί της εκτελέσεως των εργασιών που ισχύουν
(ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ κ.λπ.).
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως, βάσει των µελετών των ηλεκτροµηχανολογικών
έργων και των οδηγιών της επιβλέπουσας υπηρεσίας ή επιβλέποντος να µορφώνει ή να
διανοίγει (προκειµένου περί εργολαβίας οικοδοµικών εργασιών και εγκαταστάσεων) στα
εκτελούµενα από αυτόν κάθε είδους τµήµατα του κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου
ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως σωλήνων ή εξαρτηµάτων των κάθε είδους
ηλεκτροµηχανολογικών έργων του κτιρίου, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, των
σχετικών δαπανών, περιλαµβανοµένων στις τιµές.
Απαγορεύεται, χωρίς έγγραφο έγκριση της Υπηρεσίας ή του επιβλέποντος µηχανικού ή
µόρφωση ή διάνοιξη οπών ή φωλεών στα από οπλισµένο σκυρόδεµα, τµήµατα κτιρίου.
Πρέπει επίσης να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των νοµίµων
απαιτούµενων στοιχείων για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας
σ'όλη τη διάρκεια των εργασιών (Π.∆.447/75 ΦΕΚ 142/Α΄/17-7-1975) "Περί ασφάλειας
των ασχολουµένων µισθωτών στις οικοδοµικές εργασίες" και "περί των µέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" (Π.∆.778/190, Π.∆.1073/1981).

9.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όταν διαπιστώσει κατά την κρίση του έγκαιρα και πριν από
κάθε εφαρµογή, ασυµφωνία σε όλο ή τµηµατικά σε ένα από τα σχέδια της µελέτης να
ζητήσει εγγράφως οδηγίες κ.λ.π. από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Π.∆. 609/1985, διαφορετικά υποχρεώνεται οποτεδήποτε και µε
οποιοδήποτε τρόπο να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας γιαυτό το θέµα µε δικές
του δαπάνες και µέσα.

10.

Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων που βρίσκονται
κοντά στα εκτελούµενα έργα για την πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας τους.
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Ζηµιές που έγιναν από αµέλεια του εργολάβου, επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο.
Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζηµιών γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος
και για λογαριασµό του εργολάβου.
11.

Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση,
όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις, που βρίσκονται στην περιοχή του
έργου, εφ' όσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση
του εργοδότη. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη
δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισµό των
µηχανηµάτων, την εναπόθεση υλικών κ.λ.π. (Π.∆. 609/1985 άρθρο 34).

12.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, όπως
προ της παραδόσεως προς χρήση του όλου έργου ή κάθε τµήµατός του, να αφαιρέσει
και να αποµακρύνει από τους γύρω χώρους τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα,
µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. καθώς επίσης να
ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους ήταν αποτιθέµενα ή εγκατεστηµένα κ.λ.π.

13.

Οι δραστηριότητες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου υπόκεινται στον έλεγχο της
ΤΥ.∆. Συκεών Θεσσαλονίκης, η οποία αν κρίνει ότι ο ρυθµός εκτελέσεως τους δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συµβάσεως για την διασφάλιση της εµπροθέσµου
αποπερατώσεως του έργου ή των τµηµάτων αυτού µπορεί να διατάξει την λήψη µέτρων
για την επίσπευση της εκτελέσεως του έργου. Η µη άσκηση του παραπάνω ελέγχου της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. (Π.∆.609/85 άρθρο 34).

14.

Προσωρινά κτίσµατα, εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π, µπορούν να κατασκευαστούν από τον
εργολάβο χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του εργοδότου. Τα προσωρινά αυτά
κτίσµατα και έργα θα παραµείνουν στην κυριότητα του εργολάβου και θα αφαιρούνται µε
δαπάνες του µετά την αποπεράτωση του έργου. Στην περίπτωση που τα κτίρια θα
γίνουν µε υλικά του εργοδότου, θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. Με έγκριση του
εργοδότου τα κτίρια και έργα µπορούν να εγκαταλείπονται και να µη χρειάζεται η
αφαίρεσή τους.

15.

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει και να συντηρεί µε δικές του δαπάνες
κατάλληλες εγκαταστάσεις υδρεύσεως, που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για
τα έργα και τις ανάγκες του προσωπικού.

16.

Ο εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για χρήση των εργαζοµένων σε
νυχτερινές εργασίες κ.λ.π.

17.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο
Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί σε απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στην λήψη
κάθε άλλου µέτρου, για αποφυγή προκλήσεως ζηµιών προς τρίτους, ή και προς το έργο,
αποζηµιούµενος για αυτές βάσει των τιµών του συµβατικού Τιµολογίου ή βάσει τιµών
µονάδος νέων εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από το συµβατικό Τιµολόγιο
εργασίες.

18.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την
προσωρινή παραλαβή του έργου, µε δαπάνες του να συντάξει και να υποβάλει σε
διπλούν στην Υπηρεσία εκτός από τα αναφερόµενα στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985
επιµετρητικά τεύχη και στοιχεία και τα εξής:
α.

Τοπογραφικό διάγραµµα 1:200 της τελικής διαµόρφωσης µετά υψοµετρικών και
οριζοντιογραφικών ενδείξεων.
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β.

Ακριβή διαγράµµατα µε κλίµακα 1:50 της θεµελιώσεως, κατόψεων και τοµών στα
οποία θα αναγράφονται οι πραγµατικές διαστάσεις, θέσεις, βάθη, διατοµές κ.λ.π.
πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικά εκτελεσθέντα έργα.

γ.

Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια.

δ.

Εφ' όσον στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνονται και ηλεκτροµηχανο-λογικές
εγκαταστάσεις και οριστικά σχέδια µε λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων
και σχέδια κατόψεως στα οποία να σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος των συσκευών
και µηχανηµάτων καθώς επίσης και του τηλεφωνικού δικτύου.

ε.

Οριζοντιογραφία δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ηλεκτροφω-τισµού
κλπ.

Εφ' όσον το έργο χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ή από το Ειδικό Πρόγραµµα για την καταπολέµηση της Ανεργίας ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα
µισθοδοτικών καταστάσεων στις οποίες θα αναφέρεται επί πλέον οπωσδήποτε η ηλικία
του εργαζόµενου και θα συνοδεύεται από απλές υπεύθυνες δηλώσεις των
εργατοτεχνιτών ηλικίας άνω των 25 ετών που είναι άνεργοι µακράς διαρκείας.
19.

Ο εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος να αναρτήσει πινακίδα του έργου σε εµφανή
θέση σύµφωνα µε την ΕΚ 1159/00.

Άρθρο 20ο :

Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες

1.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο
33 του Π.∆.609/85.

2.

Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να
υποβάλλει για έλεγχο, λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και
σχηµατική τοµή, όπως εκτελούνται επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το
βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων είτε είναι εµφανή είτε είναι αφανή.

3.

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται
κατά το χρόνο εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών
όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη
µελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται αίωρα και οι εργασίες ότι δεν εκτελέσθηκαν και συνεπώς
δεν µπορούν να πιστοποιηθούν.

Άρθρο 21ο : Ευθύνες Εργολάβου
1.

∆ιευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και
αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως
έλεγχοι που θα γίνουν από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο της ευθύνης
αυτής (Ν.∆.1266/1972, Π.∆. 56/73, Ν.1418/1984 άρθρο 7 και Π.∆. 609/1985 άρθρο 34).
Τονίζεται ότι στην παρούσα σύµβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει
όργανα και λοιπά µέσα (λειτουργία εργαστηρίου κ.λ.π.) για τον κάθε φύσεως έλεγχο των
έργων. Ο Ανάδοχος µε την σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας αρχής σε όλη τη
διάρκεια του έργου στην εφαρµογή υλικών και εργασιών είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος
για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, την χρησιµοποίηση τους και
γενικά την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της συγγραφής, των
Τεχνικών Προδιαγραφών και άλλων εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι
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εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούµενων, αναλόγως της φύσεως των
έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κλπ), σηµάτων πινακίδων εν γένει
ασφαλείας, επιµελούµενος και της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για τη
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικώς αυτόµατα σπινθηρίζοντα σήµατα
(FLASH LIGHTS).
Έτσι θα χρησιµοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, και τροχονόµοι υπάλληλοι του
Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπη και
ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των παρακαµπτηρίων και προσπελάσεων και
γενικώς όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα. Τα πιο πάνω µέτρα
θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στην µη
λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
3.

Ο Ανάδοχος υπεύθυνος της τηρήσεως των Νόµων κ.λ.π. όπως ορίζεται στο Π.∆. 56/73,
Π.∆. 609/1985 υποχρεούται να διακινεί επιµελώς στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά
την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν
σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα
ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 22ο : Τελικές επιµετρήσεις - Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Μετά τη λήξη των προθεσµιών περάτωσης των εργασιών ο επιβλέπων διενεργεί
ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους.
Οποιαδήποτε ελαττωµατική εργασία ή είδος θα πρέπει να αντικατασταθεί και να
επανορθωθεί χωρίς πρόσθετη δαπάνη.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες από την έκδοση της βεβαίωσης για την
εµπρόθεσµη περάτωση, να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για θεώρηση τις
τελικές επιµετρήσεις για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου για το οποίο ενδείκνυται
αυτοτελής επιµέτρηση, τον τελικό συνοπτικό επιµετρητικό πίνακα, καθώς και κάθε
αίτηµά του που προκύπτει από την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 53 του Π.∆. 609/85.
Οι προθεσµίες προσωρινής παραλαβής, καθώς και οι προθεσµίες οριστικής παραλαβής
του έργου καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 53, 54 και 55 του Π.∆.
609/85 αντίστοιχα και τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.6 και του άρθρου 11 παρ.11 του
Ν.1418/84 για τα δηµόσια έργα.
Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 52 Π.∆. 609/85.
Μετά τη λήξη των προθεσµιών περαιώσεως των εργασιών, την οποία αναφέρει
εγγράφως ο ανάδοχος προς την Υπηρεσία, ο επιβλέπων ενεργεί έλεγχο των έργων για
να διαπιστώσει αν αυτά έχουν περαιωθεί και υποστεί ικανοποιητικά κάθε δοκιµασία,
προβλεπόµενη από τη σύµβαση και ακολούθως εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης.
Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει µέσα σε δύο (2)
µήνες από τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως του έργου και µετά παρέλευση τριάντα (30)
ηµερών ύστερα από ειδική όχληση του αναδόχου για την διενέργεια αυτής.
Αν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργηθεί µέχρι της ηµεροµηνίας της οριστικής
παραλαβής, το έργο παραλαµβάνεται ταυτόχρονα προσωρινά και οριστικά.
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Σχετικά δε µε τις φυτεύσεις, ο χρόνος εγγύησης του φυτικού υλικού ανέρχεται σε 2 (δύο)
µήνες από την ηµεροµηνία φύτευσης αυτών η οποία πιστοποιείται µε βεβαίωση
προσωρινής παραλαβής των φυτεύσεων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Για την στερεότητα του έργου κατά τµήµατα και στο σύνολο του και την ευθύνη του
αναδόχου ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Π.∆.
609/85.
Άρθρο 23ο : Τοπογραφικές εργασίες. Εφαρµογές στο έδαφος.
Κάθε εργασία που κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρµογή των
εγκεκριµένων χαράξεων στο έδαφος εκτελείται επιµελώς από τον εργολάβο µε τις
οδηγίες της Υπηρεσίας που θα ελέγχει και την ακρίβειά της σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, µέσα και προσωπικό
βαρύνουν τον εργολάβο.
1.

Ο Ανάδοχος µετά την εγκατάστασή του στο έργο υποχρεούται µε βάση τα εγκεκριµένα
σχέδια της µελέτης, να προβεί µε δικές του δαπάνες στην αποτύπωση, χάραξη,
πασσάλωση, χωροστάθµηση κ.λ.π. του οικοπέδου, των αξόνων των κάθε φύσεως
αγωγών, για την κατασκευή των οποίων πρόκειται να αρχίσει η γενική εκσκαφή ή
εκσκαφή των τάφρων. Κάθε πιθανή τροποποίηση της χαράξεως θα αποφασίζεται µόνο
από την Υπηρεσία και ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα µηχανικού.

2.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που του
δόθηκαν, καθώς επίσης και για την εξασφάλιση των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών
(REPERES) των αξόνων και των σηµείων της χαράξεως. Αν δεν υπάρχουν πυκνές
σταθερές υψοµετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο ανάδοχος οφείλει να τις
πυκνώσει µε δαπάνη του.

3.

Στην περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ των τοπογραφικών
διαγραµµάτων της µελέτης και των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος
πρέπει να προσαρµόσει κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων µετά προηγούµενη έγκριση
της Υπηρεσίας.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται πριν από την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών (γενικές
εκσκαφές χώρου δεξαµενής, εκσκαφές τάφρων ή τεχνικών έργων κ.λ.π.) να µεταφέρει
παραπλεύρως και εκτός της ζώνης των εκσκαφών τους πασσάλους και γενικώς τα
τοπογραφικά σηµεία - σταθερά και µη - που έχουν τοποθετηθεί απ' αυτόν ή υπάρχουν
µέσα στην περιοχή αυτή, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σηµειώσει την οριζοντιογραφική
και υψοµετρική θέση των νέων πασσάλων κ.λ.π. ως προς τους αρχικούς.

5.

Μετά την περαίωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος οικοδοµικών έργων, δικτύου υδρεύσεως,
αρδεύσεως ή αποχετεύσεως, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλλει στον κύριο του
έργου τα εξής:
α)

Αποτύπωση της εκσκαφής και υπολογισµό όγκου ορύγµατος.

β)

Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των κτισµάτων των αγωγών των τεχνικών έργων,
ιδιωτικών συνδέσεων, κ.λ.π. στην οποία θα αναγράφει τις διαστάσεις των
κτισµάτων, τις διαµέτρους των αγωγών µε τα µήκη τους, το είδος, τη διάµετρο και το
υλικό των ειδικών τεµαχίων και των εξαρτηµάτων τους, τις διαστάσεις και τη θέση
των φρεατίων των δικλείδων και εξαρτηµάτων κ.λ.π.
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γ)

Υψοµετρική τοποθέτηση των κτισµάτων των αγωγών, µηκοτοµή κ.λ.π.
Ο
κύριος του έργου θα χορηγεί, εφ' όσον υπάρχουν, αποσπάσµατα πινακίδων
κατάλληλα κατά περίπτωση κλίµακας της περιοχής των έργων πάνω στα οποία ο
ανάδοχος θα τοποθετήσει τα διάφορα έργα όπως παραπάνω καθορίζονται. Για τις
εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν πληρώνεται ιδιαίτερα ο ανάδοχος,
γιατί η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στα γενικά έξοδα των τιµών των
χωµατουργικών εργασιών και των τεχνικών έργων.

Άρθρο 24ο : Ασφαλίσεις των έργων
Ο Ανάδοχος, εκτός από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν από την
σύµβαση, υποχρεούται µε δική του δαπάνη να συναρµολογήσει τις παρακάτω
ασφαλίσεις, τις οποίες πρέπει να διατηρεί σε πλήρη ισχύ µέχρι την έγκριση του
πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής.
1. Ασφάλιση Προσωπικού
Η ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου και των υπεργολάβων αυτού θα γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (ασφάλιση στο Ι.ΚΑ. και λοιπούς
οργανισµούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση).
1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως, εκτός από τις καταβαλλόµενες κάθε φορά νόµιµες
εισφορές στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τους άλλους Ασφαλιστικούς
Οργανισµούς, τις καθοριζόµενες από τους παραπάνω Οργανισµούς επί των µισθών και
ηµεροµισθίων του προσλαµβανοµένου από αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε
φύσεως απασχολουµένου στα έργα προσωπικού του, να µεριµνά για την τακτική
µισθοδοσία του πιο πάνω προσωπικού του και των κάθε φύσεως εισφορών και
κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο, ευθυνόµενος σε κάθε περίπτωση
παραλείψεως και υποχρεούµενος στην καταβολή των εισφορών µε δικές του δαπάνες
χωρίς καµία επιβάρυνση του κυρίου του έργου.
1.2. Βεβαίωση για τελική εκκαθάριση ΙΚΑ προσκοµίζει για κάθε λογαριασµό µε τον οποίο
πληρώνονται όλες οι εργασίες.
1.3. Ο τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός θα εκδοθεί µετά την έγκριση από τη Νοµαρχία του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου. Για την εξόφληση του λογ/σµού αυτού
υποχρεώνεται ο ανάδοχος να προσκοµίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση του ΙΚΑ και του
Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνικών ∆οµικών και Ξυλουργικών
Εργασιών, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του ή ότι δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του
ΙΚΑ ή και του Επικουρικού Ταµείου στην περιοχή που εκτελείται το έργο.
2.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου και του Εργοδότη (Ν.1418/84 άρ. 4
παρ. 11).

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται πλήρως η αστική ευθύνη του αναδόχου και του
Εργοδότη για πληρωµή αποζηµίωσης σε τρίτους λόγω σωµατικών βλαβών.
συµπεριλαµβανοµένης και της ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης και υλικών ζηµιών
προξενούµενων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου µε
τουλάχιστον τα ελάχιστα ασφαλιζόµενα ποσά για τις παραπάνω καλύψεις όπως
καθορίζονται κάθε φορά από το Νόµο.
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Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης θα επεκτείνεται και κατά την περίοδο συντήρησης
(χρόνο εγγύησης 2 µηνών – χρόνος εγγύησης των φυτεύσεων) του έργου µε όρια
ασφάλισης το 20% των αντίστοιχων ποσών που ισχύουν κατά την διάρκεια κατασκευής
του έργου.
3.

Συνασφάλιση εργοδότη.

3.1. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται σε παρέµβαση και αποµάκρυνση οιασδήποτε
αγωγής εγειρόµενης κατά του Αναδόχου, του εργοδότη, της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,
των µελετητών - επιβλεπόντων και συµβούλων του εργοδότη και του προσωπικού
αυτών, θα καταβάλει δε µε δαπάνες της κάθε εγγύηση για την άρση τυχόν κατασχέσεων.
3.2. Ο εργοδότης, οι σύµβουλοί του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι µελετητές και το εν γένει
προσωπικό και οι συνεργάτες τους θα θεωρούνται τρίτα πρόσωπα.
3.3. Θα καλύπτεται και εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη όλων των παραπάνω
προσώπων (ευθύνη προστήσαντος).
3.4. Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος θα είναι συνασφαλιζόµενοι, η δε ασφαλιστική εταιρία θα
παραιτείται των δικαιωµάτων αναγωγής κατά των προσώπων αυτών, της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, των µελετητών, συνεργατών και του προσωπικού τους.
3.5. Την ασφαλιστήρια αποζηµίωση θα δικαιούται να εισπράττει µόνο ο εργοδότης.
4.

Ασφάλιση έργου κατά παντός κινδύνου.

5.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ολική ζηµιά η οποία µπορεί να προξενηθεί στο
έργο από οποιοδήποτε γεγονός ή αιτία.
Το ελάχιστο όριο της ασφαλιστικής κάλυψης θα είναι ποσό ίσο προς το ποσό της
προσφοράς του Αναδόχου, µε τις επ' αυτού προσαυξήσεις που θα εγκριθούν.
Γενικά
Η συναρµολόγηση όλων των παραπάνω ασφαλίσεων θα γίνεται από αναγνωρισµένη
και έχουσα τα αντίστοιχα προσόντα ασφαλιστική εταιρία που λειτουργεί νοµίµως στην
Ελλάδα, εγκρινόµενη από την Προϊστάµενη Αρχή µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Σε όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα υπάρχει ο όρος σύµφωνα µε τον οποίο το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει πριν από την
έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο στον κύριο του
έργου, το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, µαζί
µε την απόδειξη πληρωµής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων, ύστερα από την
έγκριση της υπηρεσίας για τα ποσά και όρια των ασφαλιστικών καλύψεων και τον χρόνο
ισχύος της κάλυψης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε στιγµή να είναι σε θέση να παραδώσει στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση των ασφαλιστικών εταιριών
για τη σύναψη και διατήρηση σε ισχύ των ανωτέρω ασφαλίσεων.
Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν τις συµβατικές ευθύνες
και υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος παραµένει υπεύθυνος για κάθε ποσό
αποζηµίωσης προς τρίτους, πέραν του ανωτάτου ποσού ασφαλίσεως, όπως και για τις
εξαιρέσεις, περιορισµούς, προνόµια, εκπτώσεις, κ.λπ., που αναφέρονται στα
ασφαλιστήρια όπως επίσης και για κάθε άλλη ζηµιά ή βλάβη στο έργο, πέραν από το
ασφαλιζόµενο ποσό.

24

Με τα συµβατικά τεύχη κάθε έργου είναι δυνατόν να µεταβάλλονται οι παραπάνω όροι
της ασφάλισης των έργων ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος του έργου.
Άρθρο 25ο : Τρόπος Επιµέτρησης
1.

Η επιµέτρηση και η πληρωµή των εργασιών γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατ’
αρχή στο Τιµολόγιο και στα τεύχη των εγκεκριµένων αναλυτικών τιµολογίων του Υπ.
∆ηµ. Έργων και σύµφωνα µε τις ποσότητες των εργασιών που έχουν πραγµατικά
εκτελεσθεί χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν συνήθειες.

2.

Αν οι εργασίες που εκτελέσθηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις των συµβατικών και
αυτές γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία τότε τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα
συνταχθούν µε βάση τις µικρότερες πραγµατικές διαστάσεις.

3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί και να συνοδεύει τον επιβλέποντα κατά την
επιµέτρηση των εργασιών πριν αυτές καταστούν αφανείς. Τα πάχη σκυροδέµατος
(τσιµεντοστρώσεις οδών κ.λ.π) και ασφαλτοτάπητα µπορούν να προκύπτουν και από τα
αποτελέσµατα των καρότων.

4.

Η επιµέτρηση οπλισµών θα γίνει βάση του πίνακα οπλισµών που θα συντάξει ο
ανάδοχος.

5.

Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην
τελική µορφή του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να
προβούν από κοινού στην καταµέτρηση, χαρακτηρισµό, ή ζύγιση και να συντάξουν
πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εκσκαφών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως (Π.∆. 609/1985 άρθρο 38 παρ.3).

6.

Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις
αρµοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των
ποσοτήτων µε επιτόπιο έλεγχο.

7.

Για τις µεταφορές χωµατισµών και υλικών οδοστρωσίας συντάσσεται επίσης
πρωτόκολλο µεταφοράς. Κατά τους υπολογισµούς των όγκων δεν λαµβάνεται υπόψη ο
συντελεστής επιπλήσµατος.

Άρθρο 26ο : ∆ιακοπή εργασιών- ∆ιάλυση της σύµβασης – Αποζηµίωση Αναδόχου
1.

Σε περίπτωση που η σύµβαση διαλυθεί από τον Εργοδότη, αποζηµίωση στον ανάδοχο
οφείλεται µόνον αν έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας µικρότερης από τα τρία τέταρτα
(3/4) του αρχικού συνολικού ποσού.
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει διαλυθεί από την επίδοση στον ανάδοχο της διαταγής του
εργοδότη ή των υπ' αυτών υπηρεσιών για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε
την διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος της διάλυσης και εκτελεσθούν
οριζόµενες στη διαταγή εργασίες.

2.

Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης στις εξής περιπτώσεις:
Α. Αν µετά την κατάρτιση της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών
περισσότερο από τρεις (3) µήνες µε υπαιτιότητα του Εργοδότη ή των υπ' αυτόν
υπηρεσιών, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των
εργασιών.
Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µετά από τριών (3)
µηνών από την κατάρτιση της σύµβασης µε ειδική αίτηση που κατατίθεται στη
διευθύνουσα υπηρεσία και κοινοποιείται στην προϊσταµένη αρχή.
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Στην αίτηση αποφασίζει η Προϊσταµένη αρχή ύστερα από εισήγηση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την κατάθεση της
αίτησης. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εµπροθέσµως, τεκµαίρεται αποδοχή της αίτησης.
Β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν µε διαταγή του εργοδότη, ή
των υπ' αυτόν υπηρεσιών για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την
κοινοποίηση της διαταγής αυτής.
Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µετά από τριών (3)
µηνών από την κατάρτιση της σύµβασης µε ειδική αίτηση που κατατίθεται στη
διευθύνουσα υπηρεσία και κοινοποιείται στην προϊσταµένη αρχή.
Στην αίτηση αποφασίζει η Προϊσταµένη αρχή ύστερα από εισήγηση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την κατάθεση της
αίτησης. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εµπροθέσµως , τεκµαίρεται αποδοχή της
αίτησης.
Γ. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους διακοπούν από υπαιτιότητα του
εργοδότη ή των υπ' αυτόν υπηρεσιών για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών από την επίδοση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.
Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε το άρθρο 9, η
διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.
Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στην
∆ιευθύνουσα υπηρεσία. Με τη δήλωση αυτή:
καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα που αποδίδεται στον εργοδότη ή στις
υπ'αυτόν υπηρεσίες, η οποία προκαλεί την διακοπή των εργασιών.
δίνονται στοιχεία για τα κατασκευασθέντα µέχρι την διακοπή των εργασιών
τµήµατα του έργου και για την εκτίµηση της αξίας τους.
περιγράφονται τα υπολειπόµενα τµήµατα του έργου και αιτιολογείται για καθένα
από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής λόγω της
υπαιτιότητας
του
εργοδότη ή των υπ'αυτόν υπηρεσιών.
∆ήλωση που δεν περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία δεν παράγει έννοµο
αποτέλεσµα.
Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται
ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης.
Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µόνο µετά πάροδο
τριών (3) ή δυο (2) µηνών αναλόγως από την επίδοση της παραπάνω δήλωσης µε
ειδική αίτηση που κατατίθεται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Στην αίτηση αποφασίζει η Προϊστάµενη Αρχή ύστερα από εισήγηση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την κατάθεση της
αίτησης. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εµπρόθεσµα συµπεραίνεται αποδοχή της
αίτησης.
∆. Αν η καθυστέρηση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, υπερβεί την
οριακή προθεσµία του άρθρου (4), του παρόντος κανονισµού.
Το δικαίωµα του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης ασκείται µόνο εντός
προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της οριακής
προθεσµίας, αλλιώς αποσβένεται. Η ειδική αίτηση κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία και κοινοποιείται στην Προϊστάµενη Αρχή που αποφασίζει γι'αυτην µέσα
σε προθεσµία ενός (1) µηνός. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εµπρόθεσµα,
συµπεραίνεται αποδοχή της αίτησης.
3.

Η αποδοχή της αίτησης διάλυσης έχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.
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Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης ο ανάδοχος µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει
από την Προϊστάµενη Αρχή να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί
µε την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη
φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται κατά την κρίση της εν λόγω Αρχής η συντήρηση
τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία του χρόνου.
4.

5.

Στην περίπτωση που σύµφωνα µε την παράγραφο 1, προβλέπεται αποζηµίωση,
καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
Α. Η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή
προµήθειας και το αναπόσβεστο µέρος των εγκαταστάσεων.
Η αξία των υλικών καταβάλλεται µόνον εφόσον είχε δοθεί εντολή να
προσκοµισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προµήθεια από το
χρονοδιάγραµµα των εργασιών σε συνδυασµό µε τυχόν ειδικές συνθήκες του
συγκεκριµένου έργου, που επέβαλαν την προσκόµιση, την παραγωγή ή την
προµήθεια υλικών. Η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων
καταβάλλεται µόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγµατι απαραίτητες για το έργο
εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιµοποίησή τους από τον ανάδοχο
σε άλλα έργα ή την υπαίτια παράλειψη χρησιµοποίησής τους.
Β. Αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του
5% του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού, µειωµένου κατά το ένα τέταρτο (¼)
και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και
των υλικών και του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων που η αποζηµίωση
τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές
συνθήκες και ιδίως το µέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσµευσης του αναδόχου
και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου
εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. Οι ανωτέρω αποζηµιώσεις
προτείνονται από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου και εγκρίνονται
µε απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής κατά την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί, µπορεί να µαταιωθεί η διάλυση, αφού
αποζηµιωθεί για τις θετικές του µόνο ζηµίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση
της έναρξης ή την διακοπή εργασιών , αν πρόκειται για διάλυση εξαιτίας τέτοιων λόγων.
Για την µαταίωση της διάλυσης ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από
πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σχετική αίτηση µε τεκµηρίωση της
αποζηµίωσης που αξιώνει.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην Προϊσταµένη Αρχή µε ταυτόχρονη
σχετική εισήγησή της. Η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιµο
των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών που
προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή την διακοπή των εργασιών. Η
επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συµπληρωµατικά
στοιχεία.
Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση
της Προϊστάµενης Αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά από
προηγούµενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η
αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιµήσει η συγκροτηθείσα
επιτροπή , εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συµπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης
της Επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες
προσαρµογές στις προθεσµίες του έργου.
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Άρθρο 27ο : Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων
1.

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του Εργοδότη ή αν
προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την
παραλαβή, οι βλάβες από την χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του
έργου, βαρύνουν τον Εργοδότη.
Κατ' εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον
τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο
δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε την ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε
συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση.

2.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.

3.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης από τον Εργοδότη για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στο έργο και για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών που οφείλεται σε
αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση
των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία , εκτός από τις αποκλειστικές και
εξαιρετικές περιπτώσεις υπαιτιότητας του Εργοδότη ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις παραπάνω βλάβες και ζηµίες που τον βαρύνουν
µε δικές του δαπάνες ανεξαρτήτως και σωρευτικώς προς το γεγονός ότι καλύπτονται
από την ασφάλιση του άρθρου 25 του παρόντος.

4.

Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο
ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το είδος και την
έκταση των βλαβών καθώς και την δαπάνη για την επανόρθωσή τους κατά το µέτρο
που αυτή µπορεί να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή
της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για
αποκατάστασής τους.

5.

Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την επέλευση
της βλάβης. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει αµέσως σε αυτοψία για την
εξακρίβωση του περιεχόµενου της δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των
βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την Προϊστάµενη αρχή
να ορίσει επιτροπή από ειδικούς, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε
αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης των
Βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την σύσταση της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα
αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες µε περιγραφή
όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της
ευθύνης του Αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των
βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωση
τους. Αν το έργο χρησιµοποιείται ο Εργοδότης που το χρησιµοποιεί ειδοποιεί την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τις παρουσιαζόµενες βλάβες.

6.

Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου έχει θέση πράξης της ∆ιευθύνουσας
υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφτηκε από τον
ανάδοχο χωρίς καµία επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει
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το πρωτόκολλο, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην
περίπτωση αυτή υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από
την υπογραφή µε επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Η
αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής που εγκρίνει µε
τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει στην τυχόν ένσταση. Η αποζηµίωση
προσδιορίζεται µε βάση τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των
βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές
εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για την εκτέλεση
εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
7.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενηθηκαν στο έργο
δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή σηµαντικών ζηµιών τρίτων ή
περαιτέρω σηµαντικής βλάβης του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει
και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύµφωνα µε την παραγ. 3 του
παρόντος άρθρου την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων στο µέτρο του δυνατού,
έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον
Ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά µνηµονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής και κοινοποιείται από την Προϊσταµένη Αρχή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή διαθέτοντας γι'
αυτό όλο το δυναµικό της οργάνωσής του. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία Μπορεί όταν
διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του Αναδόχου για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των
εργασιών µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση
των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την
κατασκευή του έργου και βαρύνουν αποκλειστικά τον Εργοδότη, εκτός αν µε απόφαση
της Προϊστάµενης Αρχής που εγκρίνει το Πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά
ή µερικά σε βάρος του Αναδόχου, ως υπαίτιου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.

8.

Η διαδικασία των παρ. 4 έως 5 του άρθρου αυτού εφαρµόζεται ανάλογα και για τον
καθορισµό της αποζηµίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του Εργοδότη ή σε
άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του Αναδόχου.

9.

Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί
να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο
χρονικό διάστηµα.

10.

Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε
σε χρήση πριν από την παραλαβή κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο
µετά από έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται
απαραίτητα στην Προϊσταµένη Αρχή. Για την διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών
αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του
Αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα
λοιπά οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 28ο : Πτώχευση ή θάνατος Αναδόχου
1.

Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση µπορεί να λυθεί µε απόφαση του Εργοδότη και
αζηµίως για αυτόν.

2.

Αν ο Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει, η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια
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εκτός αν εγκριθεί από τον Εργοδότη η αποπεράτωση των εργασιών από τους
κληρονόµους. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόµων που πρέπει να
υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από το θάνατο του
αναδόχου.
Άρθρο 29ο : Προδιαγραφές - Εγκύκλιοι - ∆οκιµές.
Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του
ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠΕΧΩ∆Ε, και εφαρµόζεται η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)
των οικοδοµικών έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.

Πεύκα

10/ 07 /2013

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ασολόγος/ΠE-14

Συκιές 10/07/2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης
Τ.Υ. ∆. Νεάπολης -Συκεών

ΓΙΟΛΤΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Π.Ε. µε Β’ βαθµό
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