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ΑΡΘΡΟ 1  Ο  :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ  
1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους 

Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με 
βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που 
θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα 
εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας.

1.2. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της 
επικεφαλίδας  ισχύουν  οι  όροι  δημοπράτησης  που  περιλαμβάνονται  στα 
συμβατικά τεύχη δημοπράτησης.

1.3. «Εργοδότης» και «Φορέας Κατασκευής» είναι ο Δήμος  Αλμωπίας, Δ/νση: Πλ. 
Αγγ. γάτσου, 58400, Αριδαία

1.4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
του  Δήμου  Αλμωπίας,  που  εδρεύει  στην  Αριδαία,  Δ/νση:  Πλ.  Αγγ.  Γάτσου, 
58400, Αριδαία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
καλής εκτέλεσης του έργου.

1.5. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η  Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Αλμωπίας που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού, τη βελτίωση των όρων της προς κατακύρωση προσφοράς και 
την κατάρτιση των όρων της  σύμβασης,  εποπτεύει  την  εκτέλεση  του έργου, 
αποφασίζει  για  οποιαδήποτε  μεταβολή  των  όρων  της  Σύμβασης  ή  άλλων 
στοιχείων αυτής.  Οι  διοικητικές  πράξεις  της  Προϊσταμένης  Αρχής  υπόκεινται 
στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων.

1.6. «Ανάδοχος»  είναι  η  εργοληπτική  επιχείρηση  ή  κοινοπραξία  εργοληπτικών 
επιχειρήσεων  με  την  οποία,  μετά  από  νόμιμες  διαδικασίες  διαγωνισμού,  ο 
Εργοδότης θα συνάψει σύμβαση κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας.

1.7. «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριμένα 
τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που μνημονεύονται σε αυτήν.

1.8. «Μελετητής»  είναι  ο  μελετητής  ή  μελετητική  ομάδα  που  έχει  τα  νόμιμα 
προσόντα  για  τη  σύνταξη  των  μελετών  που  αφορούν  στην  εκτέλεση  του 
παρόντος έργου και αποτελεί συνεργάτη του αναδόχου.

1.9. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν 
πλήρως στη φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν 
τις δαπάνες που ορίζονται στο Άρθ. 8 του Ν 1418/84 όπως ισχύει σήμερα.

1.13. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.13.1. Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης
ΤΔ : Τεύχη Δημοπράτησης
ΔΔ : Διακήρυξη Δημοπρασίας
ΕΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΜ : Προϋπολογισμός Μελέτης
ΤεΠε : Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης Εφαρμογής
TΠ-ΤΠ : Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης Εφαρμογής
ΤΙΜ : Τιμολόγιο Μελέτης
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1.13.2. Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών
ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές

1.13.3. Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών
ΥΠΕΧΩΔΕ :Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων 

Έργων 
ΔΕΗ : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση
ΙΚΑ : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΕΔΕ : Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων

1.13.4. Άλλες Συντομογραφίες
Ν : Νόμος
ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα
ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Υ :Υπουργική Απόφαση
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση

1.14. ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ
Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:
(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα 

τα γένη και αντίστροφα.
(2) Λέξεις  που  αναγράφονται  στον  ενικό  θα  αφορούν  την  ίδια  έννοια  και  στον 

πληθυντικό και αντίστροφα.
(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις 

ίδιες λέξεις που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.
(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «εβδομάδα», «μήνας», «έτος» 

κλπ.  θα  σημαίνει  «ημερολογιακή  ημέρα»,  «ημερολογιακή  εβδομάδα», 
«ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό έτος» κλπ.

(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / 
παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα 
διατυπώνεται εγγράφως.

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται 
στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

(7) Οι τίτλοι  που χρησιμοποιούνται  γενικά  δεν θα λαμβάνονται  υπόψη κατά την 
ερμηνεία του κειμένου της παρούσας.

(8) Όπου  αναφέρονται  οι  όροι  «με  δαπάνη  του  Αναδόχου»,  «βαρύνουν  τον 
Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί 
στις  τιμές  της  προσφοράς  και  ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  κανένα  πρόσθετο 
αντάλλαγμα ή/και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της 
προσφοράς του.

(9) Όπου  στην  παρούσα  και  στα  λοιπά  συμβατικά  τεύχη  γίνεται  αναφορά  σε 
συγκεκριμένα  άρθρα,  παραγράφους,  εδάφια  κλπ.  νόμων,  προεδρικών 
διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών τευχών κλπ., αυτή γίνεται 
για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από 
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την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν 
δεν αναφέρεται ρητά.

1.15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΡΆΦΩΝ
1.15.1. Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 26 καθώς και 
στο Άρθρο 29 του ΠΔ 609/85.
1.15.2.  Ο  Αντίκλητος  του  Αναδόχου  θα  είναι  εξουσιοδοτημένος  για  την 
παραλαβή  των  εγγράφων  της  Υπηρεσίας  που  απευθύνονται  ή 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
ή της Προϊστάμενης Αρχής. 
1.15.3.  Συναινέσεις,  εγκρίσεις,  προσδιορισμοί,  ειδοποιήσεις,  αιτήσεις, 
ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου 
πρέπει:

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και
iii. να  γίνονται  στις  δηλωμένες  με  τα  έγγραφα  της  προσφοράς  ή  της 

σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες 
όμως  έχουν  γνωστοποιηθεί  εγγράφως,  άλλως  οι  ανωτέρω  πράξεις 
λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις.

1.16. ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΓΛΏΣΣΑ ΠΟΥ 
ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ

1.16.1. Προδιαγραφές και Κανονισμοί
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84 όπως 
ισχύει σήμερα. 

1.16.2. Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα 
τα  έγγραφα,  η  αλληλογραφία  κλπ.  Αναδόχου  και  Υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση που 
υπάρχουν  κείμενα  συνταγμένα  σε  δύο  γλώσσες,  για  κάθε  περίπτωση  ερμηνείας 
επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.

1.17. ΣΎΜΒΑΣΗ
Η  σύμβαση  για  την  εκτέλεση  του  έργου  θα  υπογραφεί  σύμφωνα  με  όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 
1, 2, 3 και 4 του Άρθρου 26 του ΠΔ 609/85, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, και 
στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη 
Δημοπρασίας, σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα 
οποία ο Ανάδοχος:
i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και 

αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, 

όπως αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία,
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iii. Θα  συντηρήσει  το  έργο,  με  μέριμνα  και  δαπάνες  του  κατά  το  χρονικό 
διάστημα που ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 2  Ο  : ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  
2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
2.1.1.  Όλα τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  είναι  της  καλύτερης  ποιότητας 

αγοράς, χωρίς βλάβη ή ελάττωμα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα 
δεδομένα,  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  των  αρμοδίων 
Υπουργείων, καθώς και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης 
ποιότητας  και  της  απόλυτης  έγκρισης  της  επίβλεψης,  σχετικά  με  τη 
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ.

2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα 
για την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για 
γενικά έξοδα και  όφελος επί  της αξίας τους,  ούτε αποζημίωση για δαπάνες 
αποθήκευσης  και  φύλαξης  των  υλικών  αυτών και  οφείλει  να  προβεί  στους 
κατάλληλους ελέγχους αναφορικά με την ποιότητά τους, πριν τη χρήση ή την 
ενσωμάτωσή τους στο έργο.

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 
των υλικών,  που παραδίδονται  σ'  αυτόν  από τον  εργοδότη,  μόνον εφόσον 
έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

2.1.4. Τα  παραπάνω  υλικά  παραδίδονται  από  τον  εργοδότη  στον  Ανάδοχο  με 
πρωτόκολλο,  μετά  δε  την  παραλαβή  τους  από  αυτόν  φέρει  ακέραια  την 
ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν συμβεί στα υλικά αυτά.

2.2. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των 
διαφόρων υλικών  και  κατασκευής  τεχνικών  κλπ έργων,  βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου και είναι της 
καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης του.

2.3. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.ΛΠ., ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΝ.

2.3.1. Για τα υλικά από ποταμούς, χείμαρρους κλπ., οι αποθέσεις των ακαταλλήλων 
υλικών ορίζονται μέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται 
από   την  Υπηρεσία  ή/και  λοιπές  αρμόδιες  Αρχές  κατά  την  εκτέλεση  των 
εργασιών και κατά την  απόλυτη κρίση της. Τα εν λόγω υλικά διαστρώνονται 
κατάλληλα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ΠΤΠ  XI.  Για  τα  υλικά  των 
λατομείων του Αναδόχου, οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών ορίζονται σε 
θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση, που εξευρίσκονται με μέριμνα, 
ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή άλλες 
αρμόδιες Αρχές.

2.3.2. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωμάτων προϊόντα εκσκαφής 
και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά θα αποτεθούν και διαστρωθούν όπως ορίζεται 
στην Π.Τ.Π XI, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις 
που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία ή/και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές.
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2.4. ΥΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον 
Ανάδοχο πηγών λήψης δανείων.  Η ευθύνη αυτή,  καθώς και  η κτήση των πηγών 
αυτών  κλπ  βαρύνει  τον  Ανάδοχο  που  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  για  απόληψη 
δανείων  οποιαδήποτε  κατάλληλη  θέση,  αρκεί  τα  υλικά  αυτά  να  πληρούν  τις 
προβλεπόμενες ιδιότητες της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών 
των Τ.Δ, των οικείων Π.Τ.Π..

Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών 
λήψης υλικών, είτε με μίσθωση είτε με αγορά κατάλληλων θέσεων.

Επίσης  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξετάσει  σε  αναγνωρισμένα  Κρατικά 
Εργαστήρια  ή/και  άλλα  εργαστήρια  της  υπόδειξης  του  εργοδότη,  τα  υλικά  που 
παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιμοποίηση τους. 
 
Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη 
τη  διάρκεια  του  έργου  με  μέριμνα,  ευθύνη  και  δαπάνες  του  Αναδόχου,  με 
παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη 
κρίση της, να αποκλείσει  πηγές υλικών που δεν παρέχουν υλικά με τις απαιτητές 
ιδιότητες κλπ, σύμφωνα προς την Οριστική Μελέτη και τις οικείες Π.Τ.Π.

2.5. ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα 
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη καθώς και στα οικεία άρθρα του τιμολογίου, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στις οικείες Π.Τ.Π., την Οριστική Μελέτη και τη παρούσα Ε.Σ.Υ.

Η Υπηρεσία δικαιούται  κατά την απόλυτη κρίση της να απορρίψει υλικά τα οποία 
κατά την εκμετάλλευσή τους, δεν παρουσιάζουν ομοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν 
είναι καθαρά και υγιή, με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της 
ποιότητας των υλικών από την άποψη του δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως 
ορίζεται  στις ΠΤΠ Α260,  Α.265,  όπως αυτές ισχύουν με  βάση τη νέα Τ.Σ.Υ.  των 
έργων οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κλπ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές των 
ασβεστολιθικών  πετρωμάτων  και  των  αμμοχάλικων  ποταμού  των  πηγών  που 
χρησιμοποιεί με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά, έτσι 
ώστε  ο  συντελεστής  των  υλικών  σε  τριβή  και  κρούση  κατά  την  δοκιμασία  LOS 
ANGELES να μην υπερβαίνει τα όρια των οικείων προδιαγραφών.

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον 
Ανάδοχο θέσεων εγκαταστάσεων λατομείου με σκοπό την παραγωγή των αδρανών 
υλικών  που  απαιτούνται.  Η  ευθύνη  αυτή  βαρύνει  τον  Ανάδοχο,  που  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει  για  την  παραγωγή  των  εν  λόγω υλικών  οποιαδήποτε  κατάλληλη 
θέση με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του, αρκεί αυτά να πληρούν τις ιδιότητες 
που προβλέπονται από τις οικείες Π.Τ.Π., την Οριστική Μελέτη και την παρούσα και 
να  τηρούνται  οι  διατάξεις  οι  σχετικές  με  την  εγκατάσταση  λατομείων  και  την 
διενέργεια αμμοληψιών.

ΕΡΓΟ:  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΧΥΤΑ  1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.  ΠΕΛΛΑΣ  (Χ.Υ.Τ.Α.  ΑΛΜΩΠΙΑΣ)  ΚΑΙ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ 
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Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  η  χρήση  από  τον  Ανάδοχο  οποιασδήποτε  πηγής  λήψης 
κατάλληλων  υλικών  δεν  δημιουργεί  σ'  αυτόν  δικαίωμα  απαίτησης  επιπλέον 
πληρωμής δαπάνης μεταφοράς των υλικών, αφού αυτή περιλαμβάνεται στη τιμή της 
προσφοράς του, εκτός και εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο Μελέτης.

2.6. ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ
2.6.1. Κατά  την  παραγωγή  των  υλικών  στεγάνωσης,  οδοστρωσίας,  ασφαλτικών 

εργασιών  κλπ  πρέπει  να  ληφθούν  από  τον  Ανάδοχο  τα  κατάλληλα  μέτρα 
(αποφυγή  διασποράς  των  προϊόντων  εξόρυξης  κατά  τις  εκρήξεις,  χρήση 
κονιοσυλλέκτου κλπ) προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία φθορών στις 
ιδιοκτησίες  (οικοδομές,  αγροί,  δένδρα),  καθώς  και  στις  καλλιέργειες  της 
περιοχής,  όπου  θα  εγκατασταθεί  το  συγκρότημα  παραγωγής 
ασφαλτομιγμάτων, για τις οποίες φέρει αποκλειστικά την ευθύνη (αστικά και 
ποινικά).

2.6.2. Ο Ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση,  πριν  την  χρησιμοποίηση  οποιασδήποτε 
πηγής υλικών που θα επιλέξει ο ίδιος, να προβεί με μέριμνα και δαπάνες του 
στην  εξέταση  του  υλικού  που  παρέχεται  σε  αναγνωρισμένο  εργαστήριο, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύμφωνο προς τις 
σχετικές  Πρότυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και 
την Τεχνική Περιγραφή του έργου.

Ο  έλεγχος  της  ποιότητας  όλων  των  υλικών  που  χρησιμοποιούνται  θα 
συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύνη και 
δαπάνες  του  Αναδόχου,  ο  οποίος  είναι  εξ'  ολοκλήρου  υπεύθυνος  για  την 
παραγωγή και χρησιμοποίηση δόκιμων υλικών, όπως ορίζεται στην Οριστική 
Μελέτη, στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στις Π.Τ.Π.

Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  πάντως  υπόψη  του,  ότι  πριν  από  την 
εκμετάλλευση των πηγών, πρέπει να προβεί σε αποκάλυψη, καθαρισμό και 
απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων, που υπάρχουν, σε οποιαδήποτε 
απόσταση.  Η  εργασία  αυτή  πρέπει  να  εκτελείται  και  κατά  τη  διάρκεια  της 
παραγωγής των υλικών.

Η Υπηρεσία πάντως έχει  την δυνατότητα,  κατά την απόλυτη κρίση της, να 
αποκλείσει υλικά που αναμφισβήτητα δεν πληρούν τις απαραίτητες ιδιότητες, 
όπως  επίσης  έχει  το  δικαίωμα  της  ανά  πάσα  στιγμή  δειγματοληψίας  και 
ελέγχου της ποιότητας των υλικών κατεργασιών, χρησιμοποιώντας γι' αυτό το 
σκοπό μέσα συσκευασίας και μεταφοράς του Αναδόχου, που υποχρεούται να 
θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεσή της, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει 
από την ευθύνη, αφού είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 
ποιότητα και το δόκιμο τόσο των υλικών όσο και των εργασιών.

2.7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Σε περίπτωση που εγκριθείσες  πηγές  αποδειχθούν ακατάλληλες  ή ανεπαρκείς,  ο 
Ανάδοχος θα φροντίσει μόνος του να βρει άλλες κατάλληλες πηγές υλικών που θα 
προτείνει στην Υπηρεσία για έγκριση. Οποιαδήποτε και αν είναι η θέση των πηγών 
αυτών, ο Ανάδοχος δεν έχει  δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση για τη 
μεταφορά τους, εκτός και αν αυτό ρητά αναφέρεται στο Τιμολόγιο Μελέτης.

ΕΡΓΟ:  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΧΥΤΑ  1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.  ΠΕΛΛΑΣ  (Χ.Υ.Τ.Α.  ΑΛΜΩΠΙΑΣ)  ΚΑΙ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ 
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2.8. ΓΕΝΙΚΑ
Σχετικά με την ανάγκη σύνταξης Μ.Π.Ε για τους δανειοθαλάμους , λατομεία, πηγές / 
χώρους απόθεσης κλπ, που τυχόν χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, αυτές θα 
συνταχθούν από τον Ανάδοχο και η σύνταξη τους δεν θα πληρωθεί χωριστά, αφού 
περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας της προσφοράς του.

Ομοίως δεν  προβλέπεται  καταβολή  αμοιβής  στον  Ανάδοχο  για  τις  οποιεσδήποτε 
σχετικές ερευνητικές εργασίες χρειασθεί να εκτελεσθούν.

Επισημαίνεται  ότι  οι  όποιες  δαπάνες  διαμόρφωσης  των  δανειοθαλάμων,  πηγών, 
λατομείων, χώρων απόθεσης, σύνδεσής τους με το υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιακών 
έργων,  κατασκευής  οδών  προσπέλασης  και  μεταφοράς  υλικών,  απαιτήσεων 
εκτέλεσης έργων αποκατάστασης μετά το πέρας των συγκεκριμένων εργασιών,  ή 
ακόμη  και  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  αυτών  και  τυχόν  άλλες  δαπάνες  που 
προκύπτουν ως συνέπεια της Έγκρισης των σχετικών Περιβαλλοντικών Όρων θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και  θα πρέπει  να περιληφθούν από αυτόν στις  τιμές  της 
προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 3  Ο  :     ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου, εντός των ορίων του γηπέδου του έργου, δεν 
αναμένεται να απαιτηθούν απαλλοτριώσεις.
Οι  τυχόν  απαιτούμενες  για  την  εκτέλεση  των  έργων  απαλλοτριώσεις  εντός  του 
γηπέδου του έργου, γίνονται με φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρμόδιου 
φορέα, τον οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.

Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης δεν  αναλαμβάνει  ο  φορέας  του έργου 
έναντι  του  Αναδόχου,  εκτός  από  τη  χορήγηση  παράτασης  της  προθεσμίας 
περαίωσης  στην  περίπτωση  καθυστέρησης  της  περαίωσης  του  έργου  λόγω 
αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης,  γεγονός  που  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του 
Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του 
Π.Δ.609/85, όπως αυτό ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 4  Ο  :   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ  
4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  κατασκευάσει  και  να αποπερατώσει  το  έργο 

μέσα σε προθεσμία (365)  συνολικά ημερολογιακών ημερών (12 ΜΗΝΕΣ), από την 

ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο  6 παρ. 3 του Ν. 3263/04, τίθενται  ενδεικτικές  τμηματικές 

προθεσμίες, οι οποίες θα είναι οι παρακάτω : 

     Μέχρι το τέλος των δύο(2) πρώτων μηνών, μετά την υπογραφή της σύμβασης του 

έργου,  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εργοταξιακή ανάπτυξη του αναδόχου και να 

έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες.

     Μέχρι το τέλος των δύο (2) επόμενων μηνών,  θα συνεχίζονται οι χωματουργικές 

εργασίες και θα ξεκινήσουν και οι εργασίες στεγανοποιήσεων.   

ΕΡΓΟ:  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΧΥΤΑ  1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.  ΠΕΛΛΑΣ  (Χ.Υ.Τ.Α.  ΑΛΜΩΠΙΑΣ)  ΚΑΙ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
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     Μέχρι το τέλος των δύο (2) επόμενων μηνών,  θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
οι  χωματουργικές εργασίες και οι στεγανοποιήσεις.
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά για τους 
λόγους που αυστηρά προβλέπεται από την νομοθεσία.

4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την περαίωση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  αίτηση  για  παροχή  βεβαίωσης  για  την 
περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  54  του  ΠΔ 
609/1985, όπως ισχύει σήμερα. 

4.3. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ μέρους του υπέρβαση 
της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 
3263/2004, όπως ισχύει σήμερα.
Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου 

του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί,  με υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τυχόν 

τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου.

Οι  ποινικές  ρήτρες  καταπίπτουν  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Διευθύνουσας 
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 στη σ

Συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της κατά τα λοιπά ως έχει το 
άρθρο 5 ν.3263/04.

4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ)
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).

4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η  προσωρινή  παραλαβή  πρέπει  να  διενεργηθεί  μέσα  σε  έξι  μήνες  από  τη 
βεβαιωμένη  περαίωση του  έργου,  εφόσον  υποβληθεί  από  τον  ανάδοχο  η  τελική 
επιμέτρηση  του  έργου  μέσα  σε  δύο  μήνες  από  τη  περαίωση,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 53 του ΠΔ 609/1985, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 5  Ο  :   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
5.1. Ο Ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 να υποβάλει στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου", μέσα σε δέκα 
πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της.

5.2. Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  αποφαίνεται  πάνω  στο  χρονοδιάγραμμα  που 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως 
προς  τη  σειρά  και  τη  διάρκεια  των  εργασιών  και  τη  χρονική  κλιμάκωση  των 
πιστώσεων,  και  το  εγκρίνει  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  ημερομηνία 
υποβολής του.    

ΕΡΓΟ:  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΧΥΤΑ  1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.  ΠΕΛΛΑΣ  (Χ.Υ.Τ.Α.  ΑΛΜΩΠΙΑΣ)  ΚΑΙ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ 
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5.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85, του άρθρου 
5 παρ.4 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 2 του Ν. 
2229/94 και του Ν. 3263/2004, όπως ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 6  Ο  : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Αν, σε ειδικές περιπτώσεις, παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, οι οποίες 
δεν αφορούν το προς εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο, θα εφαρμόζεται ανάλογα το 
άρθρο  43  του  Π.Δ.  609/85,  σε  συνδυασμό  με  το  Ν.  2372/96,  άρθρο  4,  που 
τροποποιεί  τις  παραγράφους  1  και  2  του  άρθρου 8  του  Ν.  1418/84,  όπως αυτά 
ισχύουν σήμερα.

Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 
του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

Όπου στο Π.Δ. 609/85 αναφέρεται η εγκεκριμένη ή συμβατική ανάλυση τιμών κατά τη 
σύνταξη νέων τιμών μονάδος εργασιών, αυτή ορίζεται ότι είναι τα εγκεκριμένα ενιαία 
τιμολόγια  που έχουν εκδοθεί  κατ΄  εφαρμογήν  του  Ν.  3263/2004,  με  τις  εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 7  Ο  :   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

ΑΡΘΡΟ 8  Ο  :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
Την  άσφαλτο  κλπ  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  κατασκευή  του  έργου  θα 
προμηθευτεί ο Ανάδοχος με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του.

 Η  αξία  της  ασφάλτου  των  ασφαλτικών  στρώσεων  (όχι  προεπάλειψης  και 
συγκολλητικής)  δεν περιλαμβάνεται στο τίμημα της προσφοράς του Αναδόχου θα 
πληρωθεί  απολογιστικά  στον  ανάδοχο  με  βάσει  παραστατικά  στοιχεία  και  το 
πρωτόκολλο ενσωμάτωσης ασφάλτου. Καταβάλλεται επίσης 18% για ΓΕ&ΟΕ και επί 
του ποσοστού αυτού εφαρμόζεται η έκπτωση εργολαβίας.

Το ποσοστό συμμετοχής της ασφάλτου ή των λοιπών υλικών σε κάθε ασφαλτική ή 
ανάλογη εργασία, πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζουν, οι σχετικές 
με  αυτές  Π.Τ.Π.  και  οι  μελέτες  συνθέσεως,  με  βάση  τα  αδρανή  υλικά,  που  θα 
προσκομίσει ο Ανάδοχος για τη σύνταξή τους από το Εργαστήριο Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 9  Ο  :   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ  
Για  τον  υπολογισμό  και  την  πληρωμή  της  δαπάνης  αναθεώρησης  ισχύουν  οι 
διατάξεις  του  Ν.  1418/84  και  του  εκτελεστικού  αυτού  Π.Δ.  609/85,  όπως  έχουν 
τροποποιηθεί με το άρθ. 6 παρ. 21β του Ν. 2052/92 και το άρθρο 2 παρ. 15-16 του 
Ν. 2229/94 και μεταγενέστερα και όπως ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας.
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ΑΡΘΡΟ 10  Ο  : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
10.1. Όλες οι δοκιμές, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, μπορεί να 

διενεργούνται  σε  αναγνωρισμένα  εργαστήρια  που  θα  επιλεγούν  με  την 
διαδικασία  που  αναφέρεται  παρακάτω.  Τον  Ανάδοχο  βαρύνει  η  καθολική 
αρμοδιότητα  και  ευθύνη  λήψης  δοκιμίων  και  εκτέλεσης  των  ποιοτικών 
ελέγχων  των  υλικών  της  κατασκευής  που  ορίζουν  τα  συμβατικά  τεύχη,  οι 
Π.Τ.Π  και  οι  ισχύουσες  διατάξεις.  Οι  έλεγχοι  θα  γίνονται  με  καθολική 
αρμοδιότητα και ευθύνη του.

10.2. Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της Σύμβασης θα προτείνει στην Υπηρεσία: 
• Δύο  αναγνωρισμένα  εργαστήρια  για  κατηγορίες  εδαφομηχανικών  – 

βραχομηχανικών εργασιών, εκ των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο 
από το Κ.Ε.Δ.Ε. 

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών σκυροδέματος 
εκ των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε.

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία ασφαλτικών εργασιών, εκ 
των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε.

Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο με τα οποία θα συνεργάζεται για 
την  κατασκευή  των  έργων,  από  τα  οποία  θα  μπορεί  να  προσκαλεί  τους 
αρμόδιους επί τόπου του έργου όταν αναφύονται σχετικά προβλήματα για την 
επίλυσή τους.

ΑΡΘΡΟ 11  Ο  :    ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η  καταμέτρηση  των  εργασιών,  η  σύνταξη  των  τελικών  επιμετρήσεων,  οι 
πιστοποιήσεις και οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 38 & 40 - Π.Δ. 
609/85, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Διευκρινίζεται ότι:
Σ
το  τέλος  κάθε  μήνα ο  ανάδοχος  συντάσσει  επιμετρήσεις  κατά  διακριτά  μέρη  του 
έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 

Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη 
του  αντίστοιχου  άρθρου  του  τιμολογίου  ή  των  πρωτοκόλλων  κανονισμού  τιμών 
μονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της 
ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά 
σχέδια και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών
ή των πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου. 

Οι  επιμετρήσεις,  συνοδευόμενες  από  τα  αναγκαία  επιμετρητικά  σχέδια, 
υποβάλλονται  από  τον  ανάδοχο  στη  Διευθύνουσα  υπηρεσία  για  έλεγχο  αφού 
υπογραφούν απ'  αυτόν με την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο".  Η 
Διευθύνουσα  υπηρεσία  μετά  την  παραβολή  προς  τα  επιμετρητικά  στοιχεία,  τον 
έλεγχο  και  τυχόν  διόρθωση  των  υπολογισμών,  εγκρίνει  τις  επιμετρήσεις  και  τις 
κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται  πράξη της διευθύνουσας 
υπηρεσίας κατά την έννοια  της παρ.  1 του άρθρου 12 του Νόμου 1418/84 και  ο 
ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο 
από το Νόμο δικαίωμα της ένστασης.
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Οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις και/ή ποσότητες που 
φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια ακόμη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των 
επιμετρητικών  στοιχείων  οι  πραγματικές  διαστάσεις,  και/ή  ποσότητες  είναι 
μεγαλύτερες  από  τις  αντίστοιχες  των  εγκεκριμένων  σχεδίων,  εκτός  αν  υπάρχει 
γραπτή  εντολή  της  Υπηρεσίας  γι’  αυτό.  Αν  οι  πραγματικές  διαστάσεις  και/ή 
ποσότητες  είναι  μικρότερες  από  τις  αντίστοιχες  των  εγκεκριμένων  σχεδίων,  θα 
γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται στον Ανάδοχο μόνον εφόσον 
κατά την κρίση της, οι μικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
του έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία.  

ΑΡΘΡΟ 12  Ο  : ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. &   
Ο.Ε.)

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε 
είδους υποχρεώσεις του Ανάδοχου, όπως και για το όφελος αυτού ορίζεται σε 18%, 
δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  έργο  συγχρηματοδοτούμενο  από  το  ΕΣΠΑ  και 
συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της προσφοράς του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13  Ο  :   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
13.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 (ΕΣΠΑ 

2007-2013) 
13.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τις αντίστοιχες κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά τον 

χρόνο  δημοπράτησης,  προσκομίζοντας  πριν  από  την  πληρωμή  κάθε 
λογαριασμού  τις  αντίστοιχες  αποδείξεις  καθώς  και  απόδειξη  καταβολής  του 
προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος.

13.3. Επίσης  υποχρεώνεται  ο  Ανάδοχος  κατά  την  υποβολή  των  εκάστοτε 
πιστοποιήσεων να προσκομίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής των τελών 
των πάσης φύσεως μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο, ακόμα και 
όταν  έχουν  συσταθεί  υπεργολαβίες  με  την  έγκριση  της  Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.

13.4. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη διοδίων κάθε είδους μεταφορικών του 
μέσων, από τον Φ.Π.Α  και τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ.3092/54 για 
τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια κλπ, έστω και αν αναφέρεται 
αντίθετη  γενική  διατύπωση  στην  ΣΑΕ  του  ΥΠ.ΕΘ.Ο.,  καθώς  και  από  τους 
φόρους  που αναφέρονται  στα  Ν.Δ.  4486/66-ΦΕΚ 131Α και  453/66-ΦΕΚ16Α 
"Περί  τροποποιήσεως  των  φορολογικών  διατάξεων",  όπως  αυτά  ισχύουν 
σήμερα. Επίσης δεν απαλλάσσεται  από τους δασμούς και  κάθε άλλο φόρο, 
τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το 
Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν. 893/79 
(ΦΕΚ 86Α/18.4.79), όπως ισχύουν σήμερα.

13.5. Ο  Φ.Π.Α,  επί  των  τιμολογίων  εισπράξεων  του  Αναδόχου  επιβαρύνει  τον 
εργοδότη.

13.6  Η  συμβατική  αμοιβή  του  Αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  (όπως 
λειτουργικά έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και 
κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας 
Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της 
σύμβασης  και  την  επιτυχή  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του)  και  το 
επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 
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13.7 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και 
τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε ένα μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. (8) του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ     14  Ο  :   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  
Σύμφωνα  με  τις  εγκυκλίους  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  το  ποσό  των  απροβλέπτων λόγω 
προϋπολογισμού ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισμού του έργου 
(μετά την προσθήκη του Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  15  Ο  :  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ  -  ΕΙΔΙΚΕΣ   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -  ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

15.1. Για  το  προσωπικό,  που  αποτελεί  την  ελάχιστη  στελέχωση,  απαιτείται 
προσκόμιση  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  βεβαίωσης  του  οικείου 
ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται  ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζομένων και ισχύουν οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, 
όπως  συμπληρώθηκαν  με  την  παρ.9  άρθρο  2  του  Ν.  2229/94  και  όπως 
ισχύουν σήμερα.

15.2.  Καθ'  όλη  την  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου  απαιτείται  η  παρουσία  στο 
εργοτάξιο  δύο  τουλάχιστον  τεχνικών  συμπεριλαμβανομένου  του 
εργοταξιάρχη,  εκ  των  οποίων  ο  ένας  θα  είναι  Πολιτικός  Μηχανικός, 
Διπλωματούχος  ΑΕΙ  και  ο  άλλος  Χημικός  Μηχανικός  ή  Μηχανολόγος  ή 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Διπλωματούχος  ΑΕΙ,  επαρκούς  εμπειρίας.  Για  το 
παραπάνω  προσωπικό,  που  αποτελεί  την  ελάχιστη  στελέχωση,  απαιτείται 
προσκόμιση  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  βεβαίωσης  του  οικείου 
ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται  ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζομένων και ισχύουν οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, 
όπως  συμπληρώθηκαν  με  την  παρ.9  άρθρο  2  του  Ν.2229/94  και  όπως 
ισχύουν σήμερα.

15.3.  Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι  έμπειρος διπλωματούχος 
ΑΕΙ  Πολιτικός  Μηχανικός,  με  κατασκευαστική  πείρα  σημαντικών  κτιριακών 
έργων, έργων οδοποιίας κλπ που θα ορίζεται υπό τον Ανάδοχο ύστερα από 
έγκριση  της  Υπηρεσίας.  Για  την  έγκριση  του  παραπάνω  προτεινόμενου 
Μηχανικού,  ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  πριν  από  την 
υπογραφή  της  σύμβασης  όλες  τις  πληροφορίες,  πιστοποιητικά  και  λοιπά 
λεπτομερή  στοιχεία,  που  θα  αφορούν  τα  προσόντα  και  την  πείρα  του.  Η 
Υπηρεσία  μπορεί  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της  να  μην  εγκρίνει  τον 
προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση που 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.  Ο  Προϊστάμενος  θα  είναι  αποκλειστικής 
απασχόλησης για το υπόψη έργο, η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι 
αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν, να κάνουν με εκτός 
εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάμενος 
του  εργοταξιακού  γραφείου  απουσιάζει,  ως  ανωτέρω,  θα  υπάρχει  στο 
εργοτάξιο  ο  αντικαταστάτης  του  που  θα  είναι  Μηχανικός  εκ  του  λοιπού 
προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
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15.4 Ο  Προϊστάμενος  του  εργοταξιακού  γραφείου 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 προβλέπεται  επιτόπου του  έργου (παραλαβές, 
επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ).

15.5. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι  αρμόδιος για την έντεχνη 
άρτια και ασφαλή κατασκευή των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή 
των  απαιτουμένων  μέτρων  προστασίας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων 
καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Γι' αυτό πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες 
του.

15.6. Ο Ανάδοχος επίσης, θα ορίσει τον  Μηχανικό Ασφαλείας του Έργου (και τον 
αναπληρωτή  του),  ο  οποίος  θα  είναι  διαφορετικό  πρόσωπο  από  τον 
Προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου και θα είναι πτυχιούχος Μηχανικός 
ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ,  και  θα είναι  πλήρως και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  επί  θεμάτων 
ασφαλείας, σύμφωνα με την Νομοθεσία.

15.7. Ο διορισμός  και  η  αποδοχή  διορισμού  του  Μηχανικού  Ασφαλείας  του 
Αναδόχου θα πρέπει να γίνει  εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την υπογραφή της Σύμβασης.

15.8.   Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση 
της  για  τον  ορισμό  οποιουδήποτε  από  τα  παραπάνω  πρόσωπα,  οπότε  ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο διορισμός 
θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης, 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,  ενώ ο Ανάδοχος παραμένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 16  Ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  (περιλαμβάνεται  στην  τιμή  της  προσφοράς  του)  να 
συντηρεί  δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δεκαπέντε (15) μήνες 
από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85, 
όπως αυτό ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση ζημιών από ανωτέρα βία ή άλλη αιτία, ο 
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  σε  αποκατάσταση  και  αποζημιώνεται  κατά  τις 
διατάξεις του άρθ. 45 Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Κατά το χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτικά χρονικά 
διαστήματα  τις  εγκαταστάσεις  και  να  τις  διατηρεί  σε  άριστη  κατάσταση,  χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Σε περίπτωση που δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για 
την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό 
αυτό, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, 
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, αν μέσα σε 
δύο μήνες απ' αυτήν υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, αλλιώς από 
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την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 
επιμέτρηση.

ΑΡΘΡΟ  17  Ο  :    ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  -  ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  -   
ΣΗΜΑΝΣΗ

Η  δαπάνη  για  την  λήψη  των  αναγκαίων  μέτρων  και  ιδιαίτερα  η  τοποθέτηση, 
αντικατάσταση και  συντήρηση των απαιτουμένων αντανακλαστικών πινακίδων και 
σημάτων, φανών κλπ, όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. 
σήμανσης  εκτελουμένων  έργων  εντός  ή  εκτός  κατοικημένων  περιοχών  που 
εγκρίθηκαν  με  τις  ΒΜ5/30058/1983  και  ΒΜ5/30428/1980  αποφάσεις  του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  (ΦΕΚ121Β/83  &  589Β/80),  όπως  αυτές  ισχύουν  σήμερα,  δεν  θα 
πληρωθεί στον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενη στη τιμή της προσφοράς του.

Ο Ανάδοχος φέρει  αποκλειστική ευθύνη,  αστική και  ποινική,  για κάθε ατύχημα εξ 
αιτίας  των  έργων  ή  της  πλημμελούς  σήμανσής  τους,  ακόμα  των  εκτελουμένων 
απολογιστικά.

Σε  περίπτωση που η σήμανση  των έργων δεν είναι  πλήρης και  σύμφωνη με  τις 
Π.Τ.Π. επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα 60 ευρώ για κάθε σήμα 
που  λείπει  ή  δεν  είναι  σωστά  τοποθετημένο.  Εάν  ο  Ανάδοχος  δεν  προβεί  στην 
έγκαιρη και πλήρη σήμανση των έργων, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή 
των  κυρώσεων  εναντίον  του,  μπορεί  να  εκτελέσει  τη  σήμανση  σε  βάρος  και  για 
λογαριασμό  του  Αναδόχου,  ο  οποίος  και  στην  περίπτωση αυτή  έχει  ακέραια  την 
ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλεια του αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18  Ο  : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  
Ο  Ανάδοχος  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  εργολαβικής 
σύμβασης  είναι  υποχρεωμένος  να  εντοπίσει  τυχόν  εγκαταστάσεις,  δίκτυα  κλπ 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που εμπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και 
να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς 
μετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον Εργοδότη.

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα με τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισμούς για την επίσπευση 
των διαδικασιών μετατόπισης των εγκαταστάσεων και  να διευκολύνει  τις  σχετικές 
εργασίες.

Είναι  επίσης υποχρεωμένος  να λάβει  όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
βλάβης στις υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν 
βλάβες που συμβούν εξ αιτίας των έργων

ΑΡΘΡΟ  19  Ο  :  ΦΥΛΑΞΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ,  ΕΡΓΩΝ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  &   
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.

19.1. Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά 
και  μέσα  που  βρίσκονται  εις  χείρας  του,  συμπεριλαμβανομένης  και  της 
ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. 
Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της 
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περιουσίας αυτού,  θα εκτελούνται  από τον Ανάδοχο χωρίς  κάποια ιδιαίτερη 
αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει 
με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η 
περιουσία  αυτή  δύναται  να  προφυλαχθεί  από  τον  πρώτο,  με  τη  δαπάνη 
φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να 
λαμβάνει.

19.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 
κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για 
την  πρόληψη  ζημιών  ή  την  διακοπή  της  λειτουργίας  τους.  Ζημίες  που 
προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται αμέσως 
από τον ίδιο.  Σε αντίθετη  περίπτωση αυτό θα γίνεται  από τον εργοδότη σε 
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

19.3. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προφυλάσσει  και  να  προστατεύει  την  υπάρχουσα 
βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις στο χώρο που 
εκτελείται η εργασία, εφόσον δεν παρεμποδίζεται δικαιολογημένα η κατασκευή 
του  έργου  κατά  την  κρίση  του  εργοδότη.  Επίσης  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε 
αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και θάμνων, στην 
οποία  περιλαμβάνεται  και  εκείνη  που  προκαλείται  από  κακό  χειρισμό  των 
μηχανημάτων,  απόθεση  υλικών  ή  καταστροφή  φυτεμένων  περιοχών  από 
μηχανικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 20  Ο  : ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
20.1. Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους 

νόμους και την παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου 
να λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία 
και  παροχή  πρώτων  βοηθειών  για  το  εργατοϋπαλληλικό  προσωπικό  του. 
Οφείλει  επίσης  να  συμμορφώνεται  με  όλους  τους  επιτόπιους  σχετικούς 
κανονισμούς και τις αστυνομικές διατάξεις.

20.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 
τους Νόμους,  Διατάγματα,  Αστυνομικές  και  λοιπές διατάξεις  και  οδηγίες  της 
Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

20.3. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  μεριμνήσει  για  τον  εφοδιασμό  των  θέσεων 
εργασίας  με  πόσιμο  νερό  και  εγκαταστάσεις  υγιεινής  και  καθαριότητας,  να 
εξασφαλίσει  μέσα  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  να  κατασκευάσει  και 
τοποθετήσει  κατάλληλες  πινακίδες  ή  φωτεινά  σήματα  επισήμανσης  και 
απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές 
και  συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και  για τους 
κινούμενους  στους χώρους εργοταξίων ή/και  στις  περιοχές  κατασκευής  των 
εργασιών ή κοντά σ' αυτές.

20.4. Ο Ανάδοχος  πρέπει  να  χορηγεί  στο  εργατικό  προσωπικό,  στο  προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο 
πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου μετά από σχετική έγκριση, τα 
απαιτούμενα,  κατά  περίπτωση  εργασίας,  ατομικά  και  ομαδικά  εφόδια 
προστασίας και  εργαλεία για ασφαλή  εργασία,  όπως κράνη,  γυαλιά,  μάσκες 
ηλεκτροσυγκολλητών κλπ.  Κατά  την  τυχόν  εκτέλεση  νυχτερινής  εργασίας  ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την 
ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.
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20.5. Για  την  προστασία  και  αντιμετώπιση  πυρκαγιών  στις  εγκαταστάσεις  των 
εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται  να φροντίζει:

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης.
• Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη 

υλικά και την κατάλληλη διάθεση τους.
• Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς 

κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 
εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους.

• Για  την  ασφαλή  αποθήκευση  των  εκρηκτικών  υλών  που  θα  γίνεται 
κατόπιν και σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής.

20.6. Ρητά  καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα  από  όλα  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 
ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα 
πρόληψης  ατυχημάτων  ισχύουν  γενικά  όσα  ορίζονται  από  την  Ελληνική 
Νομοθεσία  και  σε  περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπονται  από  αυτή  θα 
εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

20.7. Επίσης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  παίρνει  όλα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα  για  την 
αποφυγή  ζημιών  και  ατυχημάτων  από  τη  χρήση  εκρηκτικών  υλών,  όπως 
ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων 
από  τους  χώρους  των  εκρήξεων,  λήψη  προστατευτικών  μέτρων  για 
υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ, εφόσον βεβαίως 
επιτραπεί  από  την  Υπηρεσία  η  χρησιμοποίηση  εκρηκτικών  υλών  στις 
εκσκαφές.

20.8. Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής 
του Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 21  Ο  : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
Από  τον  Ανάδοχο  μπορούν  να  ανεγείρονται  προσωρινά  κτίσματα  (υπόστεγα 
αποθήκευσης,  εργαστήρια,  γραφεία  κ.ά.)  με  δική  του  μέριμνα,  εργάτες  και  υλικά, 
χωρίς καμία δαπάνη του εργοδότη. Προσωρινά κτίσματα και έργα αυτού του είδους 
θα παραμείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και  θα αφαιρούνται  από αυτόν με 
έξοδά του, μετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσματα και έργα μπορεί να 
εγκαταλείπονται  και  να  μην  απαιτείται  η  αφαίρεσή  τους,  μόνο  κατόπιν  γραπτής 
έγκρισης του εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με 
υλικά του εργοδότη, αυτά θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του.

ΑΡΘΡΟ  22  Ο  :  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΠΡΟΣ  Ι.Κ.Α.  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ   
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ι.Κ.Α.  και τους 
άλλους  Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς  νόμιμες  εισφορές,  που  καθορίζονται  από 
αυτούς  επί  των  μισθών  και  ημερομισθίων  του  προσλαμβανόμενου  από  αυτόν 
εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούμενου στο παρόν έργο προσωπικού και 
βαρύνουν τον εργοδότη, να μεριμνά κατά την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού 
για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον 
εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης 
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εισφορών  αυτού  του  είδους  και  υποχρεούται  στην  καταβολή  τους,  με  δικές  του 
δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Για  την  πληρωμή του  Αναδόχου  είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση  βεβαίωσης  της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για μη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκομίζει στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού 
του,  στις  περιπτώσεις  που  δεν  υπάγεται  στις  Κοινωνικές  Ασφαλίσεις.  Αν  δεν  το 
πράξει,  η  Υπηρεσία  δικαιούται  να  εφαρμόζει  ανάλογη  κράτηση  πάνω  στους 
λογαριασμούς που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωμή του και μέχρι το χρόνο 
προσκόμισής τους.

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την 
καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την 
καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και  κρατεί 
τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογαριασμό. 

ΑΡΘΡΟ 23  Ο  : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
23.1. Η τιμή της  προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται  σε  πλήρως περαιωμένες 

εργασίες  ή  προμήθειες  υλικών.  Κατά  συνέπεια  το  τίμημα  αυτό  καλύπτει  εξ 
ολοκλήρου άπασες τις  εργασίες  που αναφέρονται  στα συμβατικά τεύχη, στην 
Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν λόγω αυτών 
εμφανιστούν  μικρές  ή  μεγάλες  δυσχέρειες  εκτέλεσης  τους.  Σύμφωνα  με  τα 
ανωτέρω,  στην  τιμή  της  προσφοράς,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, 
περιλαμβάνονται ανηγμένα τα κάτωθι:

• Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή 
της  εργασίας,  ήτοι  τα  μισθώματα,  τα  απαιτούμενα  καύσιμα  και  λιπαντικά,  η 
επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή 
του  μηχανήματος,  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες,  βλάβες,  εορτές  κλπ)  ή  λόγω 
επισκευών  και  συντήρησης  των  μηχανημάτων,  οι  δαπάνες  παραλαβής, 
μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης 
και  τα  ασφάλιστρά  τους,  οι  δαπάνες  για  την  κανονική  λειτουργία  των 
εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ).

• Οι  δαπάνες  για  το  απαιτούμενο  προσωπικό  μηχανικού  εξοπλισμού  και  των 
λοιπών συνεργείων από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και 
ανειδίκευτους  εργάτες,  για  ημερομίσθια  αυτών,  ημεραργίες  ασφάλισης,  δώρα 
εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ

• Οι δαπάνες  των υλικών που απαιτούνται,  έστω και  αν  δεν αναφέρονται  ρητά 
αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, 
με  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  στον  τόπο  των  έργων.  Επίσης 
περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών.

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών.
• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  από  τους  τόπους  ή  θέσεις 
προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσης τους στο έργο. Η μεταφορά 
πληρώνεται  επιπλέον,  μόνο  σε  περίπτωση  που  αυτό  σαφώς αναφέρεται  στο 
τιμολόγιο μελέτης.

• Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 
προσωρινής  αποθήκευσής  τους.  Ο  Εργοδότης  δεν  αναλαμβάνει  καμία 
υποχρέωση  διενέργειας  απαλλοτριώσεων  χώρων  λήψης  αποθήκευσης  κλπ 
υλικών.
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• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 
περιπτώσεις  εκείνες,  που  είναι  αδύνατο  ή  δεν  ενδείκνυται  με  μηχανήματα  ή 
κρίνεται απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία. 

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών 
κλπ, σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιμετρητικών στοιχείων καθώς 
και των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν.

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουμένων δοκιμών των 
εγκαταστάσεων  μέχρι  πλήρους  ικανοποίησης  των  απαιτητών  αποτελεσμάτων 
τους.

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή 
ζημίας κατά την περίοδο εγγύησης.

• Οι  δαπάνες  διοδίων  των  μεταφορικών  μέσων  του  Αναδόχου  και  οι  δαπάνες 
ζύγισης  της  καθαράς  ασφάλτου  και  των  ασφαλτομιγμάτων  κλπ  υλικών,  όταν 
απαιτείται.

• Οι  δασμοί  και  λοιποί  φόροι,  τέλη  εισφοράς  και  δικαιώματα  για  προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων του έργου. Προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος 
κύκλου εργασιών και τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι 
φόροι,  δασμοί,  τέλη,  κρατήσεις  κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του 
έργου.  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Κώδικα  Νόμων  για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/55 όπως ισχύει 
σήμερα,  δεν  παρέχεται  ουσιαστικά  στην  Υπηρεσία  που  θα  εποπτεύσει  την 
κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή 
να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής  από  τους  δασμούς  και  τους  υπόλοιπους  φόρους,  εισφορές  και 
δικαιώματα  στα  υλικά  και  είδη  εξοπλισμού  του  έργου,  ούτε  στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έμμεσα ή άμεσα.

• Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 
συνδυασμό και με τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.

• Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου
• Οι κάθε είδους μετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψομέτρων, διαστάσεων κλπ)
• Οι κάθε είδους μελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη, καθώς 

και τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών μετ' αποζημίωσης των δικαιούχων.
• Οι  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδέματος  που  τυχόν  συντάξει  ο  Ανάδοχος  και  οι 

εργαστηριακές εξετάσεις και μελέτες σύνθεσης των ασφαλτομιγμάτων και   των 
ασφαλτικών σκυροδεμάτων.

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων, 
περισσευμάτων  φυτικών  γαιών,  υπολειμμάτων  κάθε  είδους  έργων  όπως  και 
οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της 
εργασίας,  τη  διάρκεια  αυτής  ή  το  μέγεθος  της  απαιτούμενης  έκτασης  (σε 
συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο).

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων 
που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή 
των έργων.

• Οι  μισθοί  και  παντός  είδους  αποζημιώσεις,  ασφαλίσεις  και  έξοδα κίνησης του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου. 
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• Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες 
για λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κλιματισμός).     

• Τα  έξοδα  ασφάλισης  ή  αποζημίωσης  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του 
Ανάδοχου και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους. 

• Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

• Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών, 
εν γένει για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.   

• Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης προϊόντων σε 
θέση επιτρεπόμενη από την Αρμόδια Αρχή.

• Το όφελος του Αναδόχου.  
• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας στην οποία αναφέρονται τα 
συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π., και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και τις ισχύουσες 
διατάξεις, και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.

23.2. Στο ποσό των ενσωματωμένων στη τιμή της προσφοράς γενικών εξόδων του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων 
επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, 
ασφαλίσεων κλπ δημοσιεύσεων,  διακηρύξεων,  κηρυκείων,  συμφωνητικού,  των 
θέσεων  εγκαταστάσεων  μηχανημάτων  και  εργοταξίων  γενικά,  των 
προσπελάσεων, προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε 
είδους.          

23.3. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση 
του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκμετάλλευσης των λατομείων και λοιπών 
πηγών  ή  από  την  ανάγκη  δημιουργίας  εγκατάστασης  θραύσης  και  χώρων 
αποθήκευσης υλικών μακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειμάρρων λατομείων 
κλπ,  που  θα  παρουσιασθεί  ή  από  τυχόν  δυσχέρειες  μεταφορών  από 
οποιαδήποτε αιτία.

23.4. Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την 
διάρκεια  εκτέλεσης  των  έργων,  ακώλυτο  και  ασφαλή  εξυπηρέτηση  της 
διενεργούμενης  κυκλοφορίας  για  την  κατασκευή  και  επίβλεψη  του  έργου, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο 
Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήματα 
βάρους  μεγαλύτερου  εκείνου  για  το  οποίο  έχει  υπολογισθεί  η  αντοχή  του 
οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον 
κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς) υποχρεούται να 
προβεί στη συντήρηση και των οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους 
εκτέλεσης  της  σύμβασης,  χωρίς  οποιαδήποτε  αποζημίωση  από  την  αρμόδια 
αρχή.

23.5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
ατύχημα που θα συμβεί.

23.6. ¨Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨ 
Όλα τα αντικείμενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόμενα στα Τεύχη 
Δημοπράτησης, είναι της "Καθολική αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" 
και  περιλαμβάνονται  στη τιμή της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται 
σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του Φορέα κατασκευής η τρίτου 
Φορέα. 
Η  "καθολική  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  Αναδόχου"  περιλαμβάνει  -  είτε  αυτό 
αναγράφεται ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως 
περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις:
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• Μέριμνα,  έξοδα,  υλικά,  μέσα,  εξοπλισμό,  προσωπικό,  ευθύνη,  μέτρα 
ασφαλείας,  μέτρα  αποκατάστασης  τοπίου,  μέτρα  σήμανσης,  μέτρα 
ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, μέτρα για αποφυγή ρύπανσης του 
Εθνικού  ή  Επαρχιακού  οδικού  δικτύου  ή  αποκατάστασης  αυτού  σε 
περίπτωση  ρύπανσης,  διαδικασίες  και  έξοδα  κλπ  πάσης  φύσεως 
αδειοδοτήσεων, διαδικασίες έξοδα κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου 
για οτιδήποτε σχετίζεται με την κατασκευή του συνολικού έργου. 

• Υποχρέωση εντοπισμού σε οποιοδήποτε  σημείο  της  χώρας ή/και  εκτός 
αυτής, καθώς και απόκτησης δικαιώματος χρήσης ή τυχόν απαιτούμενης 
ενοικίασης  ή  αγοράς  ή αποζημίωσης  κλπ  δανειοθαλάμων  ή  θέσης 
απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
στο έργο, με τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά. 

• Υποχρέωση  πραγματοποίησης  εκσκαφών,  φορτοεκφόρτωσης  μετά 
σταλίας,  προμήθειας  και  μεταφοράς  όλων  των  υλικών,  αντικειμένων, 
εξοπλισμού, εργαστηρίων, και εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε 
εργαστήρια  της  αποδοχής  του  εργοδότη  σ'οποιοδήποτε  μέρος  της 
Επικράτειας  για  έλεγχο,  αναλύσεις  κλπ,  μετά  της  αντίστοιχης  λήψης 
δειγμάτων  και  αποζημίωσης  των  εργαστηρίων,  εκτέλεση  των 
προβλεπομένων και προδιαγραφομένων κατά περίπτωση εργαστηριακών 
ελέγχων με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέθοδο.

• Φορτοεκφόρτωση,  απομάκρυνση  και  διάθεση  τυχόν  αχρήστων  ή 
ακαταλλήλων ή ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρμοδίων 
κρατικών υπηρεσιών,  διάστρωση, διασπορά υλικών,  αναμόχλευση προς 
ομογενοποίηση,  τεχνική  ,  ανάμιξη,  ύγρανση,  συμπύκνωση,  φινίρισμα, 
λείανση,  συγκολλήσεις,  έλεγχο  συγκολλήσεων  μετά  του  απαιτούμενου 
εξοπλισμού, αποκατάσταση μη στεγανών συγκολλήσεων.

• Επισκευή  ή  αντικατάσταση  σημείων  που  θα  διαπιστωθεί  φθορά  ή 
διάτρηση,  καλουπώματα,  προμήθεια  και  τοποθέτηση  οπλισμών  και 
κατασκευή σκελετών από οπλισμένο σκυρόδεμα,  κατασκευή μεταλλικών 
κατασκευών,  άλλων  διαφόρων  οικοδομικών  κατασκευών,  οδοποιίας, 
χωματουργικών,  Η/Μ  εγκαταστάσεων  κλπ,  προστασία  από  καιρικές 
συνθήκες,  καθώς και  ανάλογους  εργαστηριακούς  ελέγχους  με  επιτόπου 
εργαστήρια  ή  σε  εργαστήρια  της  αποδοχής  του  εργοδότη  μετά  της 
αντίστοιχης αποζημίωσης τους.

• Τυχόν  αποξήλωση  και  επανακατασκευή  υλικών  ή  κατασκευών  ή 
εγκαταστάσεων  ή  γεωτρήσεων  σε  περίπτωση  αστοχίας  ή  μη  τήρησης 
προδιαγραφών των  συμβατικών  τευχών  και  της  μελέτης  κλπ,  κατά  την 
κρίση της επίβλεψης

• Ο Ανάδοχος σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΠΠΕ. Το 
πρόγραμμα ποιότητας έργου (ΠΠΕ) θα πρέπει  να είναι  σύμφωνο με τις 
αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/611/01-ΦΕΚ0138/2-8-01 & ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΕΚ929Β/4-
07-03.

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης
Αναδόχου"  και  δεν  περιλαμβάνονται  στην  προσφορά  του  μόνο συγκεκριμένα 
αντικείμενα, εφ'όσον και μόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και 
περιγράφονται σε συγκεκριμένα σημεία της Διακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών 
συμβατικών τευχών ως αρμοδιότητες του Φορέα κατασκευής ή άλλου τρίτου Φορέα.
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23.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν:
α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το 
στάδιο  εκτέλεσης  των  εργασιών  από  την  ανάγκη  σύγχρονης  εκμετάλλευσης 
πηγών κάποιων υλικών και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία.
β)  Η  δαπάνη  λήψης  εγχρώμων  φωτογραφιών  κατά  τις  φάσεις  του  έργου, 
βιντεοταινιών VΗS, η υποβολή τους στην Υπηρεσία μαζί με τα αρνητικά τους και 
λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται,  όπως τήρησης και 
υποβολής πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου 
καταμέτρησης των εργασιών.
γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης.
δ)  Οι  δαπάνες  για  όλες  τις  ενέργειες,  διαδικασίες  που απαιτούνται  (υποβολή 
μελετών κλπ)  για  αδειοδότηση,  ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων,  σύνδεση 
αυτών με δίκτυα ΔΕΗ κλπ., όχι όμως οι δαπάνες τυχόν μεταφοράς δικτύων μέχρι 
το  γήπεδο του  έργου,  εκτός  και  αν  αυτό  ρητά  περιλαμβάνεται  στο  τιμολόγιο 
προσφοράς.
ε) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και 
γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά.
ζ)  Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τη  μεταφορά  γραμμών  των  δικτύων 
ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία 
της  εγκατάστασης  από  την  είσοδο  του  έργου,  μέχρι  τα  σημεία  εσωτερικής 
διανομής της εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 24  Ο  : ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  
Ο Φορέας  του έργου δικαιούται  να  λάβει  υπό την κατοχή του ή να  κάνει  χρήση 
οιουδήποτε  περατωθέντος  μερικώς  ή  ολικώς  τμήματος  του  έργου,  χωρίς  να 
θεωρείται  ότι  τούτο αποτελεί  αποδοχή οιασδήποτε εργασίας μη αποπερατωθείσης 
σύμφωνα με  την Εργολαβική Σύμβαση.                                                

ΑΡΘΡΟ 25  Ο  : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ   
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  λάβει  και  να  συμμορφωθεί  προς  τις  εντολές  της 
Υπηρεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής 
του έργου. Υποχρεούται χωρίς αποζημίωση (οι δαπάνες περιλαμβάνονται ανηγμένες 
στις τιμές της προσφοράς του) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου να 
αφαιρέσει  και  να  απομακρύνει  από  την  περιοχή  και  γενικά  από  το  εργοτάξιο 
απορρίμματα, εργαλεία,  ικριώματα, μηχανήματα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις 
μηχανημάτων  και  να  αποκαταστήσει  τους  χώρους  όπου  ήταν  τοποθετημένα  ή 
εγκατεστημένα.    

ΑΡΘΡΟ 26  Ο  : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  
26.1. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  και  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία 

φωτογραφίες  και  βιντεοταινίες  VΗS του  έργου με  μέριμνα  και  δαπάνες  του, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 
7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπως αυτή ισχύει σήμερα ήτοι:
• Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου που 

θα υποβληθούν στην Υπηρεσία με τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης.
• Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
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• Φωτογραφίες του έργου, μετά την περαίωσή του, που θα υποβληθούν με τα 
δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική.    

• Οι φωτογραφίες θα εκτυπώνονται με μεγέθη 16X18 ή 18X24 σε λευκό χαρτί. 
26.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις μετακινήσεις της Υπηρεσίας για τις 

ανάγκες επίβλεψης του έργου.
26.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και 

εγκαταστήσει δύο πινακίδες δημοσιότητας του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα, 
που  θα  χορηγήσει  η  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τις  εγκυκλίους  του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  για  την:  "Τοποθέτηση  πινακίδων  εκτέλεσης  έργων  που  είναι  
ενταγμένα στο Κ.Π.Σ." και τις ισχύουσες Π.Τ.Π. σχετικά με τις πληροφοριακές 
πινακίδες.

ΑΡΘΡΟ 27  Ο  : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών 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,  όπως 
ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως 
κωδικοποιήθηκε  με  το  ΠΔ 237/86 και  συμπληρώθηκε  με  το  Ν 1569/85,  ΠΔ 
1019/81,  ΠΔ 118/85,  Ν 1256/82,  Ν 1418/84,  ΠΔ 609/85,  Ν 1380/85,  όπως 
ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 28  Ο  :   ΠΕΡΑΙΩΣΗ  
Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον 
συντρέχουν οι  προϋποθέσεις  που αναφέρονται  στο παρόν άρθρο καθώς και  στις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 52 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα, χορηγείται 
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. 

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασμό με 
την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης 
(15  μήνες)  και  την  έναρξη  της  διαδικασίας  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσμίας δύο (2) 
μηνών διενεργείται  η οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 55 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 
δεν διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου μέχρι την 
παρέλευση  του  χρόνου  εγγυήσεως,  διενεργούνται  ταυτοχρόνως  προσωρινή  και 
οριστική παραλαβή από επιτροπή συγκροτούμενη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 29  Ο  :   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  
Ο μηχανολογικός  εξοπλισμός που απαιτείται  για  την εκτέλεση  του  έργου,  αν  δεν 
διατίθεται  από  τον  Ανάδοχο,  θα  εξευρίσκεται  με  μέριμνα  και  δαπάνες  του  και  η 
Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη.
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ΑΡΘΡΟ 30  Ο  : ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις  και  προδιαγραφές  που  περιλαμβάνονται  στη  σύμβαση  και  με  ιδιαίτερη 
επιμέλεια  ως  προς  την  καταλληλότητα  των  υλικών,  την  έλλειψη  ελαττωμάτων  ή 
πλημμελών εργασιών και ως προς την αποκατάσταση κάθε τυχόν πλημμέλειας.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν 
μελέτες, οι εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώματα.

Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει με τις δικές 
του δαπάνες οποιαδήποτε ελαττώματα και ελλείψεις στο έργο.

Για τους ελέγχους  των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης 
ελλείψεων και ελαττωμάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο μέχρι 
την  Προσωρινή  Παραλαβή,  όσο  και  από  την  Προσωρινή  μέχρι  την  Οριστική 
Παραλαβή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 
46 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτά ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 31  Ο  : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Σαν  Ανωτέρα  Βία  θεωρούνται  όλα  τα  περιστατικά  ή  γεγονότα  εκείνα  τα  οποία 
ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία 
(περιστατικά  ή  γεγονότα)  είναι  αδύνατον  ακόμη  και  με  τα  μέτρα  σύνεσης  και 
επιμελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, 
εκρήξεις,  δολιοφθορές  (σαμποτάζ),  πόλεμοι,  επαναστάσεις,  ανταρσίες,  επιβολή 
στρατιωτικού  νόμου,  παρακώλυση  εργασιών  από  τρίτους,  νόμιμες  απεργίες 
κηρυγμένες  επίσημα  και  από  αναγνωρισμένες  ενώσεις  εργαζομένων,  μέτρα  και 
απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά, εφόσον 
και στο βαθμό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναμία συνέχισης 
των εργασιών του έργου.

Εν  τούτοις,  η  καθυστέρηση  στην  προσκόμιση  υλικών  από  τον  Ανάδοχο,  η 
καθυστέρηση  στην  εκτέλεση  των  εργασιών  του  Αναδόχου  λόγω  έλλειψης 
προσωπικού,  η  μη  εκπλήρωση  από  κάποιον  υπεργολάβο  ή  προμηθευτή  του 
Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η 
έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τμημάτων του έργου 
ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας.

Ρητά  συνομολογείται  ότι  δεν  αποτελεί  Ανωτέρα  Βία  διαταγή  Αρχής,  δικαστική 
απόφαση ή άλλο γεγονός που επιφέρει  διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις 
υλικών,  μηχανημάτων ή εφοδίων ή στην εκτέλεση των εργασιών και  οφείλεται  σε 
παράβαση εργασιακών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αμέλειας εκ 
μέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προμηθευτή του. Δεν αποτελεί, επίσης, 
Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισμός ή άλλη απώλεια εξοπλισμού του αναδόχου.

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά 
του Εργοδότη.
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Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να  λάβει  κάθε  ενδεδειγμένο  μέτρο  προς  τον  σκοπό  αποτροπής,  και  αν  τούτο 
καθίσταται  ανέφικτο,  περιορισμού  των  εκ  του  περιστατικού  αυτού  απορρεουσών 
ζημιών.

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια 
προς  εξουδετέρωση,  άνευ  χρονοτριβής,  των  συνεπειών  οποιασδήποτε  Ανωτέρας 
Βίας (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.)

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος 
με ίδια ευθύνη και έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 32  Ο   : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  
Ρητά συμφωνείται  ότι,  χωρίς  να  επηρεάζεται  οποιαδήποτε  ειδικότερη  υποχρέωση 
που  απορρέει  από  τη  Σύμβαση,  κανένα  συμβαλλόμενο  μέρος  δεν  θα  θεωρηθεί 
υπόχρεο  προς  το  άλλο,  ούτε  ο  Εργοδότης  προς  τους  προμηθευτές  ή/και 
υπεργολάβους  του  Αναδόχου  για  οποιασδήποτε  φύσης  και  έκτασης  έμμεσες  και 
αποθετικές ζημίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (με την έννοια που τους προσδίδεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία) σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και το έργο.

ΑΡΘΡΟ 33  Ο   : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Ισχύει το σχετικό άρθρο της Αναλυτικής Διακήρυξης και επιπλέον τα ακόλουθα:

1. Ο  Ν.  1650/1986  (Α΄  160)  για  την  «Προστασία  του  περιβάλλοντος»,  όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (Α’ 91)

2. Η ΚΥΑ 15393/2332/2002 (Β’  1022)  για  τη  «Κατάταξη  δημόσιων και  ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες»

3. Η  ΚΥΑ  11014/703/2003  (Β’  332)  για  τη  «Διαδικασία  προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων»

4. την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β΄ 1572) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 
των αποβλήτων» 

5. Η  ΚΥΑ  50910/2727/2003  (Β΄  1909)  «Μέτρα  και  όροι  για  διαχείριση  στερεών 
αποβλήτων – Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», όπως αντικατέστησε την 
ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β΄ 358)

6. Η ΚΥΑ 114218/1997 (Β΄ 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

7. Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 26ης Απριλίου 
1999, σχετικά με την «Υγειονομική ταφή των αποβλήτων»

8. Η  Απόφαση  2003/03/ΕΚ  του  Συμβουλίου  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  της  19ης 

Δεκεμβρίου  2003,  σχετικά  με  τον  «Καθορισμό  κριτηρίων  και  διαδικασιών 
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής»

9. Η  Οδηγία  1996/61/ΕΚ  του  Συμβουλίου  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  της  24ης 

Σεπτεμβρίου  1996,  σχετικά  με  την  «Ολοκληρωμένη  πρόληψη  και  έλεγχο  της 
ρύπανσης»

10.Οι  κατευθυντήριοι  οδηγοί  του  Συμβουλίου  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  και  του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στη διαχείριση των αποβλήτων
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11.  Η υπ’ αριθμό 1997 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε 
–  ανανεώθηκε  με  την  υπ’  αριθμό  5390/28-08-2004  απόφαση  της  ΔΙΠΕΧΩ 
Κεντρικής Μακεδονίας και

12.  Η Άδεια Διάθεσης Απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων 

ΑΡΘΡΟ 34  Ο   : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ισχύει το σχετικό άρθρο  της Αναλυτικής Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 35  Ο   : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο Ανάδοχος πρέπει  να έχει  υπόψη του ότι  υπόκειται  σε όλους ανεξαίρετα τους - 
βάσει των κείμενων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 
ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  ότι  υποχρεούται  στην  καταβολή  προς  το 
εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθορισμένων από το Υπουργείο Εργασίας, 
δώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και 
τυχόν επιδόματα αδείας.
Αν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του Αναδόχου.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 36  Ο   : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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 το νόµο κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται  υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει µια 
από τις παρακάτω περιπτώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3263/2004):

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως,  την 
έναρξη  των  εργασιών  ή  την  υποβολή  του  αναλυτικού  χρονοδιαγράµµατος, 
σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.

β)  Υπερβεί,  µε  υπαιτιότητά  του,  για  χρόνο  περισσότερο  του  µηνός,  τον 
προβλεπόµενο στην σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του 
ανάπτυξης.

γ)  Υπερβεί  µε  υπαιτιότητά  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 υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση 
αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεπόµενων στις διατάξεις 
του άρθρου 5 του Ν.3263/2004 ποινικών ρητρών.
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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 αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά, η εφαρµογή των 
διατάξεων  του  άρθρου  46  του  Π.δ.  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  δύο  (2)  τουλάχιστον  σχετικών  εγγράφων 
προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3263/2004.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ        --2012

. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΡΙΔΑΙΑ ....- 2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΑ

ΑΡΙΔΑΙΑ   -...-2012

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αρ. Απόφασης 203/24-09-2012
ΑΡΙΔΑΙΑ................... -...-2012
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