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  ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

«ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΤΓΑΣΩΝ  Γ.Δ. ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ» 
 
 
ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 
(.Α.Σ.Α.) 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 11.995,51  Ευρώ με Φ.Π.Α.  

 

                                        ΕΙΔΙΚΗ   ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
                                              
Άπθπο 1ο - Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 
     Η Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ ( Ε.Σ.Υ. ) πεξηέρεη ηνπο όξνπο ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα γίλνπλ νη 
εξγαζίεο ηνπ έξγνπ « Σπληήξεζε – επηζθεπή δηθηύνπ νκβξίσλ πδάησλ Δ.Ε. Εμαπιαηάλνπ» θαη ηνπ νπνίνπ ν 
πξνϋπνινγηζκόο θζάλεη ην πνζό ησλ  9.673,80 € ( 2.321,71 € για 24% ΦΠΑ = 11.995,51 €) 

 

Άπθπο 2ο – Εθαπμοζηέα νομοθεζία 
      Γηα ηε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 
 
2.1    Ο Ν.4412/2016 ( ΦΕΙ Α΄147/8-8-2016 ) « Δεκφζηεο πκβάζεηο ΄Εξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
            ( πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ». 
2.2 Ο Ν.3463/2006 « Ιψδηθαο Δήκσλ & Ινηλνηήησλ». 
2.3 Σνπ Ν. 3852/10 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Ιαιιηθξάηεο»   
2.4 Σνπ Ν.4071/12 « Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηελ απηνδηνίθεζεο θαη ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε – Ελζσκάησζε Οδεγίαο 2009/ΕΙ » 
2.5 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 
εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε ( Νφκνο,   Π.Δ., Τ.Α. ) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη 
ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 

 
Άπθπο 3ο – Πποδιαγπαθέρ - εγκύκλιοι 
            Ιαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη θαη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθψλ θαη ζα εθαξκφδνληαη νη Πξφηππεο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  ( Π.Σ.Π. ) ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΕ.ΥΩ.ΔΕ. 
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Σηκνιφγην ηεο κειέηεο. 

 
Άπθπο 4ο – ςμβαηικά ζηοισεία 
          Σρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 53,105, 117, 121, 134, 

θαη 135 ηνπ Ν.4412/2016. 
       Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο.  
       Τα νξηδόκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ΄ απηά όξσλ, ε 
ζεηξά ηζρύνο απηώλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 
1. Τν Σπκθσλεηηθό. 
2. Τν Τηκνιόγην Μειέηεο. 
3. Η Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ ( Ε.Σ.Υ ).  
4. Η Τερληθή Πεξηγξαθή ( Τ. Π. ) 
5. Ο Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο. 
6. Τν ρξνλνδηάγξακκα, όπσο απηό ηειηθά ζα εγθξηζεί από ηελ Υπεξεζία. 

 

Άπθπο 5ο - Εγγςήζειρ 
   
5.1 Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό 
      Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη 
5.2 Εγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ ηος έπγος 
      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα  
κε ηηο δηαηάμεηο παξ.1 (β) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 
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    Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα 
ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.6 εδάθην (β) ηνπ Ν. 4412/2016, « Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή 
δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 132 κεηψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ 
έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο, ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ ( 20% ). Σν ζχλνιν ησλ 
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ». 
  
5.3 Γενικά για ηιρ εγγςήζειρ. 
Οη εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΄Ελσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε 
ηεο Δ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 
απφ ην Ε.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Ε.Δ.Ε ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
       
Άπθπο 6ο – Υπονοδιάγπαμμα – Ππόοδορ έπγος. 
Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απνηειεί αλαπφζπαζην ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηεο κειέηεο, θαη 
δείρλεη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηε Δηαθήξπμε. πληάζζεηαη, εγθξίλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 145 & 147 ηνπ N.4412/2016. 
 
Σε θάζε ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζή ηνπ ζην ζύλνιν θαη θαηά ηκήκαηα. 
Μέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 
δεθαπέληε ( 15 ) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν 
αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Δηεπζύλνπζα 
Υπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 
ζύκβαζεο ήηαλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο ην ππνβιεζέλ από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
πνπ αλαδείρζεθε αλάδνρνο ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ζπληζηά ην « εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» θαηά ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
 
Η Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε ( 15 ) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα 
ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ 
θαηαζθεπαζηκόηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθώλ νξνζήκσλ ηεο ζύκβαζεο θαη κε ηηο 
δπλαηόηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηώζεσλ. Τν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθό 
ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή 
δελ δεηήζεη γξαπηά ε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθώζεηο, ή ζπκπιεξώζεηο, ην 
ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη όηη έρεη εγθξηζεί. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη όηαλ 
κεηαβιεζνύλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζόηεηεο  ησλ εξγαζηώλ. Η έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ 
από κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη  πέξα ησλ ηξηάληα  (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο. Η κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ κε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 
επηβνιή ησλ δηνηθεηηθώλ θαη παξεπόκελσλ ρξεκαηηθώλ θπξώζεσλ, απνηειεί ιόγν έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ, 
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 4412/2016. 
  
   Γηα ηελ θαιή θαη εκπξόζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα ρξεηαζζεί, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
δηαζέζεη ην αλάινγν εξγαηηθό πξνζσπηθό θαη κεραληθό εμνπιηζκό θαη λα εθαξκόζεη ππεξσξίεο, λπρηεξηλά 
ζπλεξγεία θαη εξγαζία ζε εμαηξέζηκεο κέξεο, ρσξίο λα δηθαηνύηαη θακία πξόζζεηε απνδεκίσζε, ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/2016. 
  
  Η ππεξεζία αλ θξίλεη όηη ν ξπζκόο ηεο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο κπνξεί λα απαηηήζεη 

από ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηα ζπλεξγεία, ηηο ππεξσξίεο θαη ηα κεραλήκαηα. ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε 
πιεξνθνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά. 
 
Άπθπο 7ο  - Πποθεζμία εκηέλεζηρ έπγος – Ποινικέρ πήηπερ για παπαβίαζη πποθεζμιών έπγος - 

΄Εκπηυζη αναδόσος 
Η πποθεζμία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεπιρ (4) μήνερ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
εξγνιάβνπ ζην έξγν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εξγνιάβνο ζα έρεη εθπιεξψζεη ηπρφλ ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο 
πξνκήζεηα πιηθψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ πξναπαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνιάβν. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016: 
       Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν 
αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε  απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο 
επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Η θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ αλαθαιείηαη. 
 

    Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο 
νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ ( 15% ) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ 
εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο , ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο 
ηνπ έξγνπ. 
    Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ 
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο  
Αμίαο ( Φ.Π.Α. ), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη 
παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ. 
    Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα 
ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
    Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο 
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή κε ηνλ Νφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 
εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016.  
           
Άπθπο 8ο – Ποιόηηηα ςλικών - ΄Ελεγσορ αςηών - Δείγμαηα 
   Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Σερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. Δείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τιηθά θαη άιια 
είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη, αλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. 
    Σα δείγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παίξλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηελ ρξήζε θαη ζα 
εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία. ηε ζπλέρεηα, αλ ρξεηαζηεί, ηα δείγκαηα ζα ζηέιλνληαη γηα εμέηαζε ζε 

θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθεηαη ην 
φλνκα πιηθνχ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ, γηα ηα πιηθά ηνπ εκπνξίνπ θαη ηα αδξαλή πιηθά, ν ηφπνο πξνειεχζεσο, ε 
νλνκαζία θαη ε ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ θαη φηη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
αληαπνθξίλνληαη  ζην δείγκα. Επίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. 

 
Άπθπο 9ο – Μελέηη ζςνθηκών ηος έπγος. 
       Η έλλνηα ηεο επηδόζεσο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ είλαη όηη απηόο είρε θαη πήξε ππόςε ηνπ θαηά ηε 
ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηεο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
ηκεκάησλ απηνύ, ηηο απαηηνύκελεο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ, ηελ 
θαηάζηαζε ησλ δξόκσλ, ηελ αλάγθε γηα θαηαζθεπή δξόκσλ γηα πξνζπέιαζε, ηελ επρέξεηα γηα εμεύξεζε 
εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ, λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα πηζαλά δεηήκαηα πνπ ζα 
πξνθύςνπλ, ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην θόζηνο ηνπ έξγνπ θαη όηη ηα έξγα ζα 
εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.    

 
 
Άπθπο 10ο – Φύλαξη ςλικών, έπγυν, καηαζκεςών και μέζυν. – Πποζηαζία βλαζηήζευρ 
  α) Ο αλάδνρνο θπιάεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα, θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ 
εθηειεί. 
      ρεηηθέο εληνιέο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ απηφλ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα γηα ηελ θχιαμε, 
πξνζηαζία ή δηαηήξεζε, παίξλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο 
ηνπ αλαδφρνπ.  
 β) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε θχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ θάζε είδνπο 
θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά, γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ ζε απηά ή δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Ζεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα  ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ, δηαθνξεηηθά ε 
επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 
γ) Ο αλάδνρνο πξνζηαηεχεη ηελ βιάζηεζε πνπ ππάξρεη ζε θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ 
θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή δέλδξνπ, ζάκλσλ θαηαζηξνθή θπηείαο, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.   
 
Άπθπο 11ο – Ππόλητη αηςσημάηυν – Μέηπα ςγιεινήρ και αζθάλειαρ και κςκλοθοπίαρ – 
Αζθάλιζη πποζυπικού. 
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11.1 Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ, παίξλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ  ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, θαζψο θαη γηα 

ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε απηνχο. 
       Οξχγκαηα ζε γαηψδε εδάθε αληηζηεξίδνληαη πάληνηε θαη γεληθά ηα νξχγκαηα κέζα ζε θαηνηθεκέλνπο 
ρψξνπο ηα νπνία επί πιένλ επηζεκαίλνληαη ηε λχρηα κε θψηα. 
        Δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη 

δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
        Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην θαηάιιειν θαξκαθεπηηθφ γηα ηελ παξνρή ησλ πξψησλ βνεζεηψλ. 
           
11.2  Οη αλάδνρνη έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κέζα ζε αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο Θ.Ι.Α. είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

αζθαιίδνπλ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζνπλ. ε πεξίπησζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο 

αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Θ.Ι.Α. νη αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ πνπ είλαη 
αζθαιηζκέλν ζην Θ.Ι.Α. θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε αζθάιηζή ηνπ. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ είλαη επίζεο 
ππνρξεσκέλνο λα ην αζθαιίζεη ζε κηα απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Δεκφζην αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Η 
δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα ζπλνιηθά, γηα εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν.  ε θακηά πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο γηα αηπρήκαηα  ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαη κε απνδεκηψζεηο  γηα δεκηέο πνπ πξνθαιεί ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ηα 
κεηαθνξηθά ηνπ κέζα ζε μέλεο ηδηνθηεζίεο θαη ζε έξγα ηνπ Δεκνζίνπ, Δήκσλ θαη Ινηλνηήησλ θαη θάζε είδνπο 
θνηλσθειή έξγα. 
Άπθπο 12ο – Υπήζη ηος έπγος ππιν ηην αποπεπάηυζη 

     Ο εξγνδόηεο έρεη δηθαίσκα λα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα 

ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ηειεηώζεη νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο λα ζεσξείηαη όηη απηό απνηειεί απνδνρή 

νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ δελ έγηλε ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε. Αλ ε παξαπάλσ θαηνρή ή ρξήζε 

θαζπζηεξήζεη ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ ηόηε ρνξεγείηαη αλάινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

πεξαίσζε ηνπ έξγνπ.  
 
Άπθπο 13ο – Σοπογπαθικέρ επγαζίερ – Εθαπμογέρ ζηο έδαθορ 

         Κάζε εξγαζία πνπ είλαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ ζην έδαθνο, εθηειείηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ, ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. Οη δαπάλεο 

γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ζε πιηθά θαη πξνζσπηθό  βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.  
 

Άπθπο 14ο - Απαλλοηπιώζειρ 
         Οη απαιινηξηψζεηο πνπ είλαη  απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ 
εξγνδφηε, ηνλ νπνίν βαξχλνπλ νη απνδεκηψζεηο. 
    Ο Εξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απέλαληη ζηνλ αλάδνρν, εθηφο απφ 
ρνξήγεζε παξαηάζεσλ ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξεί ε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ 

εμαηηίαο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Άπθπο 15ο – Κπαηήζειρ 
      ρεηηθή Εγθχθιηνο αξηζ. 1842/19-11-1969 ΤΠ. Ε. Όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήεξα: 

      α)  5% ΕΜΠ, β) 3% Φφξνο εηζνδήκαηνο, γ) 0,06% Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 
375 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% δ) Νφκηκν 
ραξηφζεκν ηηκνινγίνπ θαη ε) Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
 
χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/2016: 
Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί,  θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, 
φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Ιαη΄ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ 
Δεκνζίνπ, ινηπά ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην 
κέηξν πνπ  ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ 
αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ  γηα ην θφξν 
εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.  
 
Άπθπο 16ο – Επιμεηπήζειρ. 

 Ιζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 151 ηνπ Ν. 4412/2016: 

 

             Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη επί ηόπνπ όια ηα αλαγθαία 

ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ. Σα επί ηόπνπ 
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επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη από θνηλνύ από ηελ επίβιεςε ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ αλαδόρνπ, θαηαρσξνύληαη ζε επηκεηξεηηθά θύιια εηο δηπινύλ, 

πνπ ππνγξάθνληαη από ηα δύν κέξε  θαη θαζέλα παίξλεη από έλα αληίγξαθν. Εηδηθά γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνύ εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Επηηξνπή, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Δηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη επηβιέπσλ. 

           ην ηέινο θάζε κήλα ή ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ν 

αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ  

ηνλ πξνεγνύκελν κήλα. Η επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε 

έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθόιισλ θαλνληζκνύ ηηκώλ κνλάδαο 

λέσλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη΄απηό επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη 

δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ ή ησλ πξσηνθόιισλ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν.4412/2016. 

Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπόκελεο από ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε θαη 

ειεθξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, από ηνλ αλάδνρν ζηε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν ην 

αξγόηεξν είθνζη εκέξεο ( 20) κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεσο ηνπο  κελόο, αθνύ 

ππνγξαθνύλ από απηόλ κε ηελ έλδεημε « όπσο ζπληάρζεθαλ από ηνλ αλάδνρν».  

Οη  επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ θαη ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν 

ηεο Δηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξώζεθε κε ηελ εγθξηηηθή απόθαζε ηεο ηειεπηαίαο.  

 Η Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ησλ 

επηκεηξήζεσλ από ηνλ αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη δηόξζσζε ησλ 

ππνινγηζκώλ,  λα εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο επηκεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. Η θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ν αλάδνρνο, εάλ δελ 

απνδέρεηαη ηηο δηνξζώζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην πξνβιεπόκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο.  

 Εάλ νη ππνβαιιόκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνύλ αδύλαην ηνλ έιεγρν ή 

ηε δηόξζσζή ηνπο, ε  Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ αλάδνρν κέζα ζηελ 

πην πάλσ πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε ( 45 ) εκεξώλ θαη ηνλ θαιεί γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα από ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξόζθιεζε ζπγθεθξηκέλα  θαη αξηζκεκέλα . Ο αλάδνρνο 

κέζα  ζε έλα κήλα ππνρξενύηαη  λα επαλππνβάιιεη ηηο επηκεηξήζεηο ζπκπιεξώλνληαο  όια ηα 

ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξόζθιεζε .  

Μεηά ηελ πην πάλσ επαλππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ, ε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία δελ κπνξεί λα ηηο 

επηζηξέςεη εθ λένπ ζηνλ αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά ππνρξενύηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα λα ηηο 

ειέγμεη, λα ηηο δηνξζώζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν.  

 Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνύλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ 

πην πάλσ πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ 

ειεγρζνύλ, δηνξζσζνύλ, εγθξηζνύλ θαη θνηλνπνηεζνύλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ κεληαία 

πξνζεζκία, ζεσξνύληαη  απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κόλν ππό ηελ έλλνηα όηη κπνξνύλ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ από ηνλ αλάδνρν ζε επόκελν ινγαξηαζκό. 

Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο από ηε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία ή απηνδίθαηα 

εγθεθξηκέλεο, κπνξεί λα ειερζνύλ εθ λένπ από ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ 

δηαπηζησζεί ε ύπαξμε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο  εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο, απηό είλαη 

επηζηξεπηέν ύζηεξα από ζύληαμε αξλεηηθνύ ινγαξηαζκνύ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο 

ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επόκελν ινγαξηαζκό.  

     
Άπθπο 17ο Υπόνορ εγγύηζηρ – Πποζυπινή & Οπιζηική παπαλαβή 
Θζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
1. Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε 
ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1567 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
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Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή 
ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. 

2. Ιαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί 
ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Εξγαζίεο 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή 
πνηφηεηα ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη 

εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 
Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ ή φπσο αιιηψο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Άπθπο 18ο  - Εξςπηπέηηζη μεηαθοπάρ ςπαλλήλυν ηηρ Τπηπεζίαρ επίβλετηρ 
        Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, νπνηεδήπνηε 
ηνπ δεηεζεί θαη νπνηαδήπνηε εξγάζηκε κέξα ή ψξα, επηβαηηθφ απηνθίλεην  γηα επίζθεςε ζην έξγν θαη λα 
ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ην έξγν. Η παξαπάλσ ππνρξέσζε 
ηζρχεη θαη γηα κεηάβαζε ζε ρψξνπο παξαγσγήο ή απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν.              
 
Άπθπο 19ο – Καθαπιζμόρ καηαζκεςών επγοηαξίυν εγκαηαζηάζευν 
      Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε, ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή φινπ ηνπ 
έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 
ησλ γχξσ δξφκσλ θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, 
πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα, πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά, λα 
θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ παξάδνζή ηνπο απφιπηα 
θαζαξψλ, θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ΄φια έηνηκν γηα 
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 
 
      Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, κεζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο, νη εξγαζίεο απηέο 
εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο δαπάλεο παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ ακέζσο 

επφκελε  πιεξσκή. 
 

                                                                                               Αξηδαία     04/ 10 / 2016 
    Η ΤΝΣΑΞΑΑ                              ΕΓΙΡΘΝΕΣΑΘ                                            ΘΕΩΡΗΘΗΙΕ 
                                                        Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Σ.Τ.                                 Η Πξντζηακέλε Δ/λζεο Σ.Τ 

                                                                                                                                              Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο   
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