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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ηηρ Γενικήρ Σςγγπαθήρ Υποσπεώζεων
Απηή ε Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ αθνξά ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ : ««Καηαζκεςή παπαπηγμαηων και ηλεκηποθωηιζμος»,»
ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο

Τν ηεχρνο απηήο ηεο Γεληθήο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ απνηειεί πξφηππν ηεχρνο θαη
πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο, δηεπθξηληζηηθνχο φξνπο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
φξνπο ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα
θαηαζθεπαζηνχλ ηα πάζεο θχζεσο έξγα ησλ ΟΤΑ απ' ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα
αλαδεηρζεί, ή ζα επηιεγεί.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

Η εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ τεο παξνρήο ππεξεσηώλ, δηέπεηαη:
α) Απφ ηνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
β) Απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηε ινηπή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο γηα ζέκαηα πνπ δελ
ξπζκίδνληαη κε ηα αλσηέξσ.
γ)To Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
Παξαηεξείηαη φηη νη δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη «δεκνζίαο
ηάμεο» θαη ζπλεπψο είλαη δεζκεπηηθέο θαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζηηο ζπκβάζεηο
εθηειέζεσο απφ ηελ «δεκνζίνπ έξγνπ» αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδνηήζεψο ηνπ
(δει. ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, δεκνζίσλ επελδχζεσλ θιπ).

Άπθπο 3ο : Οι ζςμβάζειρ για ηην εκηέλεζη ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών Σςμβαηικά ζηοισεία ηων ζςμβάζεων και ζειπά ιζσύορ.
Οη ζπκβάζεηο εθηειέζεσο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλείλαη ακθνηεξνβαξείο δει. νη
ζπκβαιιφκελνη έρνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.
Σπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ είλαη ηα εμήο:
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α) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ «θαθέινπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ» βάζεη ηνπ νπνίνπ
δεκνπξαηήζεθε ε εθηέιεζή ηνπ ή αλαηέζεθε απ' επζείαο ρσξίο δεκνπξαζία. Τα
ζηνηρεία απηά θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ ή ζηε δηαθήξπμε
ηνπ έξγνπ. Σε θάζε πεξίπησζε ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη:
α1) Τα ηεχρε ηεο κειέηεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ(ηερληθά, νηθνλνκηθά, ζπκβαηηθά) θαη
νη εγθξηηηθέο ηεο κειέηεο απνθάζεηο ηνπ θπξίνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
α2) Τα πξφηππα ηεχρε ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ηα ζπλαθή πξνο ηελ θαηεγνξία ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ(νηθνδνκηθά, νδνπνηίαο, πδξαπιηθά, αλαιχζεηο κειεηεηή θιπ).
α3) Η δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο εθηειέζεσο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη
α4) Οη απνθάζεηο ηνπ θπξίνπ ηεο παξνρήοππεξεζίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ
εθηέιεζή ηνπ.
β) Όια ηα ζηνηρεία ηεο «πξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε
δεκνπξαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλή ηα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαξηίζζεθε ε
ζχκβαζε, ζε πεξίπησζε απ' επζείαο αλάζεζεο.
γ) Η απφθαζε ηνπ θπξίνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλκε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε
(εγθξίζεθε) ε δεκνπξαζία ή αλαηέζεθε ε εθηέιεζή ηνπ απ' επζείαο.
δ) Τν εξγνιαβηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε απ' επζείαο
αλάζεζε (γηα ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο ην εξγνιαβηθφ
ζπκθσλεηηθφ απνηειεί ην επηβεβαησηηθφ ζηνηρείν ησλ ζπκβάζεσλ).
ε) Τα ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Τα νηθνλνκηθά θαη ινηπά
ζηνηρεία ηεο «πξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηνλ θχξην ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ, ππνθαζηζηνχλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ ζρεηηθνχ
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ
θαθέινπ θαζνξίδεηαη παγίσο φηη επηθξαηέζηεξν ζα είλαη ην ζηνηρείν πνπ πξνεγείηαη
θαηά ηελ θαησηέξσ ζεηξά, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο,
ζηε Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζη)

Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο
Τν έληππν ηνπ Τηκνινγίνπ - Πξνζθνξάο (εθ' φζνλ ππάξρεη)
Τν έληππν ηεο Πξνζθνξάο εθπηψζεσο (εθ' φζνλ ππάξρεη)
Τν έληππν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ - Πξνζθνξάο (εθ' φζνλ ππάξρεη)
Τν ηηκνιφγην κειέηεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο
Η ηερληθή Πεξηγξαθή καδί κε ηελ εγθεθξηκέλε Τερληθή κειέηε ηεο παξνρήο
δ)
ππεξεζηψλ,
ε) Η Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (εθ' φζνλ ππάξρεη)
ζ) Η παξνχζα Γεληθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ
Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρχνπλ, γηα ην ππ' φςηλ ηεο παξνρήο
η)
ππεξεζηψλ
Ιγ)Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίαο πιήξεηο παξαδνηέεο ζηελ
έδξα ηνπ εξγνδφηε ρσξίο λα δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο θακηάο άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζρέδην ειεθηξνινγηθφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ειεθηξνδφηεζε
ηεο εκπνξνπαλήγπξηο θαη ησλ παξθηλ , ηελ ράξαμε ζηα ζεκεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα
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παξαπήγκαηα ζπκθψλα κε ην ζρέδην , θαη φπνηα άιιε εξγαζία είλαη απαξαίηεηε αιιά δελ
θαηνλνκάδεηαη.

Άπθπο 4ο : Ενημέπωζη όζων μεηέσοςν ζε δημοππαζία επί ηηρ μελέηηρ ηηρ
παποσήρ ςπηπεζιώνκαι ηοπικών ζςνθηκών εκηελέζεωρ ηος.
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην
ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη:
α) Έρνπλ επηζθεθηεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλθαη φηη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεσο πιηθψλ,
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ Δ.Σ.Υ. ζηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ε νξηζηηθήο απφζεζεο
πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ,
δπλαηφηεηαο εμαζθαιίζεσο εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ
θαη νδψλ πξνζπειάζεσο, ζηηο ζπλήζεηο θξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ζηηο
δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηεο ή παξφκνηεο θπζηθέο
ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ έδαθνο, ζην
είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηαιιήισλ
εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ζην είδνο θαη ζηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο
πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζε
νηαζδήπνηε άιια ζέκαηα, ηα νπνία θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο
ζπκβάζεσο.
β) Όηη έρνπλ κειεηήζεη θαη είλαη πιήξσο ελήκεξνη επί ηεο κειέηεο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη επί πάλησλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν
3 ηεο παξνχζεο θαη
γ) Όηη απνδέρνληαη θαη αλαιακβάλνπλ αλεπηθχιαθηα λα εθηεινχλ φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.
Παξάιεηςε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα ελεκεξσζεί πιήξσο επί φισλ ησλ αλσηέξσ θαη λα
ζπγθεληξψζεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο, δελ
ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε αλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο γηα ηελ πιήξε
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ «θαθέινπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ »
θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηειέζεσο απηνχ.
Άπθπο 5ο : Τόπορ διαμονήρ - ανηίκληηορ ηος αναδόσος.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ
αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο
θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ
παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα
απνηειέζκαηά ηεο.
Άπθπο 6ο : Φπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
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Η εξγαζία νξίδεηαη λα εθηειεζηή θαη πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηεί ζηαδηαθά ,έσο 26-82019 ζα παξαδνζνχλ θαη απφ 3-9-2019 έσο 10-9-2019 ζα γίλεη ε απνμήισζε ,
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξηο Αλ ν αλάδνρνο δελ εθηειεί ηελ εξγαζία
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο

Άπθπο 7ο : Τιμολόγιο επγαζιών
1.Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ θάζε απαηηνχκελε δαπάλε ή
επηβάξπλζε γηα ηελ έληερλε θαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο, ελδεηθηηθψο θαη φρη πεξηνξηζηηθψο κλεκνλεχνληαη νη θάησζη επί κέξνπο
δαπάλεο.
α) Οη θάζε θχζεσο δαπάλεο, νη ζπλαθείο κε ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εθηειέζεσο
ηνπ έξγνπ δει. ε θαζαπηφ ακνηβή ηνπ κε ηηο επαπμήζεηο γηα λπθηεξηλή, ππεξσξηαθή ε
επηθίλδπλε εξγαζία θιπ, φιεο νη επηβαξχλζεηο γηα θχξηα αζθάιηζε (ΙΚΑ) θαη ηηο,
ζχκθσλα κε ην λφκν, ππνρξεσηηθέο αζθαιίζεηο θαη θιαδηθά ηακεία, νη δαπάλεο γηα
ηε κεηαθνξά θαη επαλαθνξά ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ζηα εξγνηάμηα ή ηελ θαηαζθεπή θαηαιπκάησλ
ζηεγάζεψο ηνπο κεηά ησλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ζηνηρεηψδε δηαβίσζε
(θσηηζκφ, χδξεπζε, ζέξκαλζε) θιπ.
β) Οη θάζε θχζεσο δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα απφ ην εκπφξην ησλ
πιηθψλ θαη εθνδίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηηο
δαπάλεο θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ, θπξίσλ θαη ελδηάκεζσλ, κέρξη ηνλ ηφπν
ηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο, δειαδή νη δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
εξγνηαμίσλ, ιαηνκείσλ θαη νξπρείσλ, απνζεθψλ ή ρψξσλ ελαπνζέζεσο πιηθψλ κεηά
ηεο
δηακνξθψζεσο
απηψλ,
κνλάδσλ
παξαγσγήο
ζθπξνδεκάησλ
ή
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηερληθψλ νγθνιίζσλ θιπ, ή δεκηνπξγία
ζπλεξγείσλ ζπληεξήζεσο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, μπινπξγείσλ, κεραλνπξγείσλ θιπ
θαη νη δαπάλεο δηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ γεπέδσλ φπνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ απηά.
γ)κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 15

Άπθπο 8ο : Πποέλεςζη ςλικών εθοδίων κλπενζωμαηούμενωνηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ
Γηα ηα ελζσκαηνχκελα ζην εγθεθξηκέλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιηθά, εθφδηα,
κεραληθφ θαη ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θιπ ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν νη δηαηάμεηο
ηεο Δ.Δ.
Άπθπο 9ο : Υλικά ηος κςπίος ηος έπγος εςκολίερ πποζωπινέρ εγκαηαζηάζειρ ηος
αναδόσος- πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ
α) Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θπιάηηεη κε ηα έμνδά ηνπ ηα κεραλήκαηα,
εξγαιεία θιπ, πνπ παξαδίλεη ζ' απηφλ ν θχξηνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλγηα ρξήζε ή
ελζσκάησζε.
β) Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζεθεχζεσο,
ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, γξαθεία θιπ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ -εξγαζηψλ ηεο
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εξγνιαβίαο) ζα αλεγεξζνχλ κε ηελ θξνληίδα, ηελ επζχλε θαη ηα έμνδα ηνπ αλαδφρνπ,
ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο.
γ) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα θάλεη φια ηα
απαξαίηεηα δηαβήκαηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη απ'
επζείαο ν αλάδνρνο, γηα ηελ επίζπεπζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα λα αξζνχλ
φια ηα ελδερνκέλσο εκπφδηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο.
Ο θχξηνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα θξνληίζεη κεηά απφ ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ
αλαδφρνπ, λα παξαζρεζεί ζηνλ αλάδνρν κε ηηο δαπάλεο ηνπ (ηνπ αλαδφρνπ)
ειεχζεξνο ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγoηαμίoπ θαη ηελ
απφζεζε ή απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ.
δ) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο
(π.ρ. δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θιπ) ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο
θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ κε ηελ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο
γηα ηελ απνθπγή πξνθιήζεσο δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαη πξνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Γηα ηηο δεκίεο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ηνλ
νπνίνλ θαη βαξχλνπλ φπσο θαζνξίδεηαη ζηα θαησηέξσ άξζξα 20 θαη 27.
ε) Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε θάζε παξάδνζε, λα ιακβάλεη δείγκαηα γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη απαξαίηεηα φινπο ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα
θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Υπεξεζία
νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο απφ ηνλ
επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.
Καλέλα ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο (δίθηπν θαισδίσλ, φξγαλα θ.ι.π.) δελ ζα βξίζθεηαη ζε χςνο
κηθξφηεξν ησλ 2,20 κέηξσλ.
Τν ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη απαξαίηεηα απξφζηην ζην θνηλφ.
Η ζηήξημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη επαξθήο ζε ζηαζεξά ζηνηρεία, κε εθηεζεηκέλα
ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε ζπλζήθεο κεραληθήο θαηαπφλεζεο (θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη
αζθάιεηα ησλ παξαπεγκάησλ ) . Ταπηφρξνλα κε ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ν αλάδνρνο ζα
παξαδψζεη ζηελ Υπεξεζία πιήξεο κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηεο άξηηαο θαη
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο απηήο
Η Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ εθκηζζψλεη ηνπο ρψξνπο ζηνπο επηηεδεπκαηίεο λα δηαζθαιίζεη
απαξαίηεηα φηη απηνί (νη επηηεδεπκαηίεο) έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο
παξερφκελεο ππνδνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ηνπο παξέρεη ν Γήκνο θαη φηη είλαη
απφιπηα ππεχζπλνη έλαληη νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ γηα ηπρφλ δηθέο ηνπο θαηαζθεπέο, επεθηάζεηο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ (κπαιαληέδεο) απφ ηνλ ππνπίλαθα πνπ ηνπο παξέρεη ν Γήκνο

Άπθπο 10ο : Κίνδςνορ ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών
Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε.
Ωο « παξνρή ππεξεζηψλ » ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λννχληαη: α) Τν θχξην παξνρή
ππεξεζηψλ.
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β) Όια φζα ζπκβάιινπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλδει. ηα εξγνηάμηα,
ιαηνκεία, νξπρεία, εγθαηαζηάζεηο, κεραληθφο εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα,
απνζήθεο θιπ θαζψο θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.
Δλδεηθηηθψο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα πξνιεπηηθά κέηξα:
α) Η αληηζηήξημε θαη ε πεξίθξαμε ησλ ζθακκάησλ πξνο απνηξνπή θαηαπηψζεσλ θαη
θαηνιηζζήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηηο
γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο .
β) Η πεξίθξαμε, ζήκαλζε, θσηηζκφο θιπ, πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν
24ν ηεο παξνχζεο, φηαλ εθ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζησλ, ηεο ελαπνζέζεσο πιηθψλ επί
νδψλ θιπ δεκηνπξγνχληαη θίλδπλνη δηα ηα ηξνρνθφξα θαη ηνπο δηεξρφκελνπο.
γ) Η θαηά ην δπλαηφλ ππεχζπλε ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ χπαξμε ή κε
αγσγψλ θιπ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο, ΓΔΗ,
ΟΤΔ, Φσηαεξίνπ θιπ) ζχκθσλα θαη ην άξζξν 24 ηεο παξνχζεο.
Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ δεκηψλ-βιαβψλ ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ή
γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσο ζ' φζνπο δεκηψζεθαλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ
νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν θαζψο θαη ε ζπλαθήο αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε,
Δπηπξφζζεηα δελ δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη θακία απνδεκίσζε αθφκε θαη γηα ηελ
ελδερφκελε ζηαιία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή γηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ.
Ο αλάδνρνο απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο ηνπ κφλνλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
είρε ππνδείμεη εγγξάθσο ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία ηα ηπρφλ ζθάικαηα ηεο
κειέηεο ή ηα ιεπηέα κέηξα γηα απνθπγή κειινληηθψλ δεκηψλ, πιελ φκσο ε Υπεξεζία
δελ έπξαμε ηίπνηα αιιά ηνπλαληίνλ ηνλ δηέηαμε εγγξάθσο λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο
παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 11ο : Αζθάλιζη πποζωπικού
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θαη ακειιεηί φια ηα αλαγθαία κέηξα
γηα ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλθαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ αζθαιείαο θαηά
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ
νξγάλσλ (ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ θιπ).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη εηο ην ΙΚΑ δηα θχξηα αζθάιηζε φιν
αλεμαηξέησο ην απαζρνινχκελν απ' απηφλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλπξνζσπηθφ.
Ο αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην εξγαηνηερληθφ
πξνζσπηθφ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλζηα αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο ηακεία θιαδηθήο
ή επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο (π.ρ. ηακείν μπινπξγηθψλ εξγαζηψλ).
Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηά ην αλσηέξσ αζθάιηζε πεξηιακβαλφκελεο ζηελ πξνζθνξά
ηνπ αλαδφρνπ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ' νινθιήξνπ απηφλ, ν νπνίνο ππέρεη εθ
νινθιήξνπ θαη ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε γηα ηπρφλ επηζπκβαίλνληα ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλεξγαηηθά αηπρήκαηα.
Άπθπο 12ο : Τήπηζη νόμων, αζηςνομικών και λοιπών διαηάξεων
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Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θιπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
αλαθνηλψζεη, ακειιεηί, ζηε Γ/λνπζα ππεξεζία, ηηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απεπζπλφκελεο ζ' απηφλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο ησλ
δηαθφξσλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο, πνπ ηνπ
ππνδεηθλχνληαη.
Άπθπο 13ο: Γενικέρ ςποσπεώζειρ ηος αναδόσος
1.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ηε παξνρή ππεξεζηψλθαηά ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ
θνξέα θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
2.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαζηάζεηο
ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα
ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεσλ ή
αιιαγψλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
3.Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ή
ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο δελ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ
ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε ρσξίο έγθξηζε
κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία ησλ
πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία.
4.Καη' εμαίξεζε, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο
γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ακειιεηί εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο εληνιήο ε
νπνία εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ έγγξαθε
ελεκέξσζε. Αλ ε εληνιή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ
επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη,
ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο.
5.Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη
γηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα,
νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο
αλάδνρνο, ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη
εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη
δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο
κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θ.ιπ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο,
ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θφξνη, ηέιε,
δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ
θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ, θαηακεηξήζεσλ, δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο
ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ, νη
δαπάλεο απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα
ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
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6.Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, 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. Τα δχν
πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο
έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.
7.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ Πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σρεηηθά κε ηε ιήςε
κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή
κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. Ο αλάδνρνο ππέρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή
επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη πξνο νηνλδήπνηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ
παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα Πξνζηαζίαο,
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΣΑΥ), φπσο
απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Υθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΙ ΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β'
686) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ,
θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ
κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
8.Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ
απαηηείηαη γηα ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε
δηαθήξπμε κπνξεί λα νξίδεη θαη’ εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά
εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θαη' ειάρηζην αλάδνρνο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Ο αξηζκφο απηφο πξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ. Η
Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία κπνξεί πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν ή ηελ ελίζρπζε ησλ
ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ.
9.Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη
πξνζιάβεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία κεηά
απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαιεί ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο
δηθαηνχρνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ εμνθιήζεη ηνπο
δηθαηνχρνπο, ηφηε ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ
νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη έλαληη ηνπ ιαβείλ ηνπ. Σε εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη απνδνρέο κέρξη θαη ησλ ηξηψλ (3)
ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ απφ ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πξνυπφζεζε ηεο
πιεξσκήο είλαη λα ππάξρεη νθεηιή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ εθ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
απνδεηθλπφκελε ή φπσο πξνθχπηεη απφ ππνβιεζέληα ή ζπληαζζφκελν εθ ηεο
Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο ινγαξηαζκφ.
10.Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ
αδξαλψλ πιηθψλ ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, εθηφο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζχκβαζε. Οη πεγέο απηέο, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή
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ηνπο, πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, πνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη
ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν
αλάδνρνο εκπνξεχεηαη ηα εμνξπζζφκελα απφ ηηο πεγέο απηέο ηνπ έξγνπ αδξαλή πιηθά
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα.
11.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα
Υπεξεζία αλ θαηά ηελ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε
έξγα ηέρλεο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο.
Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή δηαθνπή ηνπο απφ απηή ηελ αηηία, έρνπλ εθαξκνγή
νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
12.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε
άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα
επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο
θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη
ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ.
13.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο
επίβιεςεο ζηα εξγνζηάζηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη απαξαίηεην ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο
δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα ππνρξενχηαη, κεηά απφ
εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ,
δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηηο εξγαζίεο, θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή
επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν εξγαζησλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο, θαζψο θαη ησλ
ζπκβνχισλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ.
Άπθπο 14ο : Σήμανζη καηά ηο ζηάδιο εκηελέζεωρ επγαζιών
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε φπσο ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο ζηηο
νπνίεο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ,
αλάινγα κε ηε θχζε εξγαζησλ (Σπγθνηλσληαθά, Υδξαπιηθά, Οηθνδνκηθά θιπ),
ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ γεληθά αζθαιείαο θαη έρεη ηελ επηκέιεηα γηα ηελ ζπληήξεζε
απηψλ θαηά ην ρξφλν δσξεάλ ζπληεξήζεσο .
Γηα ηελ ζήκαλζε απηή ν αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ Πξφηππε Τερληθή Πξνδηαγξαθή ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ.
Σε πεξηπηψζεηο πνπ ηα έξγα απαηηνχλ ηε ιήςε πεξηζζνηέξσλ ή δηαθνξεηηθψλ
κέηξσλ, ηφηε ν αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη κειέηε, κε δαπάλε ηνπ θπξίνπ , γηα ηε
ζήκαλζε θάζε ζέζεσο εθηεινπκέλεο εξγαζίαο θαη ζα εθαξκφδεη ηε κειέηε απηή
χζηεξα απφ ηπρφλ ζπκπιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο Γηεπζπλ/ζαο ππεξεζίαο. Η έγθξηζε
απηή ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνλ αλάδνρν εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο
ππνβoιήο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ζεκάλζεσο.
Όπνπ ππάξρεη αλάγθε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ,
γηα αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε
θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο παξαθακπηεξίνπο θαη ζηηο πξνζπειάζεηο.
Γηα εξγαζίεο επί θεληξηθψλ αξηεξηψλ (ραξαθηεξηδφκελεο σο θεληξηθέο κφλνλ απφ ηε
Γ/λνπζα Υπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην ηεο εξγαζηαο) νη ηξνρνλφκνη
ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ζηαιία ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
άκεζε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ε ηε ηαρχηαηε θαηαζθεπή ηεο εξγαζίαο, ζα
πιεξψλνληαη κε ην απνινγηζηηθφ ζχζηεκα.
Τα αλσηέξσ κέηξα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ (εθηφο αλ ε
δαπάλε αιιηψο νξίδεηαη) ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε, πνηληθή θαη αζηηθά γηα θάζε
αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ή ζηελ πιεκκειή ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ.
Άπθπο 15ο: Εναπόθεζη ςλικών επί δημοζίων οδών
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α) Η ελαπφζεζε απφ ηνλ αλάδνρν πιηθψλ θαηαζθεπήο, εθνδίσλ θιπ ζην θαηάζηξσκα
δεκνζίσλ νδψλ ζε θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλσλ θιπ
επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ εγγξάθνπ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν ππεξεζίαο
φηαλ ηνχην είλαη αλαπφθεπθην θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πνζφηεηα πνπ ζα
ελαπνηίζεηαη δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απ' φζε κπνξεί λα αλαισζεί ζε κία κέξα θαη
φηη ν αλάδνρνο ζα ιακβάλεη η' απαξαίηεηα κέηξα ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα φζν θαη γηα
ηελ, εηο ην ειάρηζην, παξαθψιπζε ηεο ειεπζέξαο θπθινθνξίαο, εθηφο εάλ ηχρεη
ηδηαίηεξεο πξνο ηνχην εγγξάθνπ εγθξίζεσο ηεο Γ/λνπζαο ππεξεζίαο, κε πξνεγνχκελε
πιήξε αηηηνιφγεζε.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηα κέηξα αζθαιείαο θιπ ηζρχεη ε
Πξφηππε Τερληθή Πξνδηαγξαθή ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη γεληθά, φζα
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν 22.
Η απφζεζε πιηθψλ εθζθαθψλ ζην θαηάζηξσκα ή ηα πεδνδξφκηα δεκνζίσλ νδψλ ή
ρψξσλ δεκνζίαο ρξήζεσο (π.ρ. πάξθα, πιαηείεο ή ζε ρεξζαία δψλε ιηκέλνο θιπ)
επηηξέπεηαη επίζεο κφλν θαηφπηλ εγγξάθνπ αδείαο ηεο Γηεπζχλνπζαο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ππεξεζίαο φπνπ νξίδεηαη ε έθηαζε ηεο απνζέζεσο, ν ρξφλνο παξακνλήο
ησλ πιηθψλ θιπ.
Άπθπο 16ο: Ημιηελείρ επγαζίερ
Γελ επηηξέπεηαη νχηε θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, νχηε
κεηά ηελ απνπεξάησζε απηνχ, λα παξακέλνπλ εκηηειείο εξγαζίεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη
λα πξνθαιέζνπλ δεκία ζηε εθηεινχκελε εξγαζηα ή ζε παξαθείκελεο ζέζεηο. Γελ
επηηξέπεηαη επίζεο ε ρξνληθή κεηάζεζε εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ εθηφο αλ πξνεγεζεί εηδηθή
έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.
πάξτε,
6 -8 -2019
Ο πλτάμαο

Αλ. Καιαβξπτηλόο
Μερ/γνοΜερ/θνο ΣΔ

πάξτε,
6 - 8 -2019
Ο Πξνϊστάκελνο Σκήκατνο .

Κωλ/λνο Βαξδαθάθνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
πάξτε, 6 - 8 -2019
Ο Πξνϊστάκελνο Γηεύζπλσεο αα

Άλλα Καξαθητσνπ
Πνιητηθόο Μεραληθόο
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