ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθµ. Μελέτης: 06 / 2017

«ΣΟ∆
/
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ »

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ) 2017

2131ΗΜΑ012Ι∆Π16
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

40.000,00 €

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Υ.)

ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθµ. Μελέτης: 06. / 2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

«ΣΟ∆ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ »

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ) 2017

2131ΗΜΑ012Ι∆Π16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

40.000,00 €

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της εργολαβίας
Αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες προληπτικής και
τακτικής συντήρησης και η επισκευή των βλαβών, λόγω λειτουργικών η
δυναµικών αιτιών, των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης στους οδικούς
κόµβους του επαρχιακού δικτύου αρµοδιότητας ΥΠΟ∆.. Τ.Ε. της Π.Ε. Ηµαθίας,
για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, καθώς και οι βελτιώσεις, επεκτάσεις ή
τροποποιήσεις που τυχόν απαιτηθούν, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες
εφαρµογής και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και
δηµοπράτησής του.
Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον
προϋπολογισµό της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό
του Προϋπολογισµού Προσφοράς του αναδόχου, προσαυξηµένο κατά το ποσό
των απροβλέπτων δαπανών και της δαπάνης αναθεώρησης επαναϋπολογιζοµένων
µετά την έκπτωση, που περιέχονται στον προϋπολογισµό µελέτης (αρ.30 παρ. 10
Ν.3669/ 08 – άρ. 135 παρ.4 Ν 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 3ο - Συµβατικές τιµές της εργολαβίας
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι, οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της
µελέτης, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο
ανάδοχος στην προσφορά εκπτώσεων και αυξηµένες κατά το εργολαβικό
ποσοστό για γενικά έξοδα και για το όφελος του αναδόχου., άρθρο 53 παρ. 7
περ.θ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4ο - Ισχύουσες διατάξεις
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την Σύµβαση και την εκτέλεσή του
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
4.1 Ν.4412/2016 « ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2814/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147 Α΄/8-82016 όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν.
4.2 Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄/116)« Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», κατά το µέρος που ισχύει σύµφωνα µε το
άρθρο 377 του Ν.4412/2016.
4.3 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού»
4.4 «Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων
….»
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.5 Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74) «Κατάργηση
της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄
«Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών-Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών».
4.6 Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α΄/52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.7 Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.8 Ν.3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία
92/13.ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ
Α΄/173), ‘όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α΄/51).
4.9 Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄/131) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
4.10 Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄/247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
4.11 Ν.4152/2013 άρθρο πρώτο παρ.Ζ΄
«Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».

4.12 Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές, πλην των ήδη
αναφεροµένων, κανονιστικές διατάξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσης σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση,
ερµηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
4.13 Οι διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και
Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α/07-06-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε το Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012).
4.14 Το Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226 Α/27-12-2010)
4.15 Τις υπ’ αριθµ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ
4301 /τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π∆ 133/2010, ΦΕΚ
226/τ. Β΄/ 27-12-2010).
4.16 Το Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν
ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα αρµοδιότητας
των Περιφερειών. (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τµ.
Γενικών υποθέσεων της ∆ΤΥ της Γενικής ∆/νσης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης) για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέµατα έργων των
Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
4.17 Το µε αριθµό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού &
Υποδοµών – Γραφείο Γενικού ∆/ντή µε θέµα «Αποφαινόµενα όργανα µετά
τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016 «Έγκριση
τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).» σύµφωνα µε τα οποία Προϊσταµένη
Αρχή για τις συµβάσεις έργων, µελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάµενος
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία ο Προϊστάµενος του αντίστοιχου Τµήµατος Συγκοινωνιακών
Έργων ή ∆οµών Περιβάλλοντος.
4.18 Το ΦΕΚ 390/τ. Β΄/10-02-2017 και την υπ’ αριθµ. Οικ30149 (387)/27-012017 (Α∆Α 729Ζ7ΛΛ-1ΝΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Προγραµµατισµού και Υποδοµών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Υποδοµών και την υπ’ αριθµ. οικ
30110(385)27-01-2017 (Α∆Α 67ΑΤ7ΛΛ-6ΤΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών
µονάδων
της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
στους
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον
Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των Γενικών
∆ιευθύνσεων,
των
∆ιευθύνσεων
/
Αυτοτελών
∆ιευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων / Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών
Γραφείων» , όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ, 243018 (3917)/16-062017 (Α∆Α 73ΜΗ7ΛΛ-ΙΞΤ) απόφαση του Πςριφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας .
4.19 Οι διατάξεις του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012 «Ρυθµίσειςγια την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση.
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
4.20 Οι διατάξεις του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α'/30-5-1997).
4.21 Το Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145Α /5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
4.22 Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις".
4.23 Οι διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/2005) "Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων", όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005
(ΦΕΚ Α' 279/2005) "Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 - Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων".
4.24 Οι διατάξεις του Το Ν. 4155/2013 "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 120/29-05-2013), όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242)
"Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και
άλλες διατάξεις", της Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/07-04-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις", του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις" και των άρθρων 134-138 καθώς και του άρθρου
201 του Ν. 4281/2014, "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις".
4.25 Οι διατάξεις του Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014) για τα άρθρα αυτά που
παραµένουν σε ισχύ.

4.26 Η υπ.αρ. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746Β /19-5-17) απόφαση
«Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις
έργων»
4.27 Η υπ.αρ. Αριθ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328 (ΦΕΚ 1561Β /2-6-16) απόφαση περί
«Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016).»
4.28 Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών
επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 20 παρ. 7 Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α’ 116 /18-6-08).
4.29 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86), όπως ισχύει (
εγκύκλιος Ε12/06-04-2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τα νέα ποσοστά Φ.Π.Α.)
4.30 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α’
137/24-8-93)
4.31 Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων ……»
4.32 Ο Ν 3669/08 άρθρα 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 (ΦΕΚ Α’ 116 /18-6-08)
Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των
στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών Συµβουλίων στη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος,
∆ιάταγµα, Απόφαση, ερµηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του
έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
4.33 Ο Ν 1568/85
(ΦΕΚ 177 Α΄/1985) «Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζοµένων».
4.34 Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 21 Α΄/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
συµµόρφωση προς την οδηγλια 92/57/ΕΟΚ».
4.35 Η ΚΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/25-08-2003) «Κανονισµός ελέγχων
ανυψωτικών µηχανηµάτων»
4.36 Η ΚΥΑ ∆13ε/4800/2003 (ΦΕΚ 708/Β/03) «Πιστοποιητικά καταλληλότητας
– Βεβαιώσεις περιοδικού ελέγχου ανυψωτικών Μηχανηµάτων Έργου (ΜΕ)
(Γερανοί, Γερανοί – Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια,
Αντλίες σκυροδέµατος, Περονοφόρα, Εξέδρες Εργασίας)»,
4.37 Η µε αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/20΄11) Υπουργική
απόφαση «Έγκριση 1) Οδηγιών µελετών οδικών έργων κατακόρυφης
σήµανσης αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) 2) Προδιαγραφών και
οδηγιών σήµανσης εκτελουµένων οδικών έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ).
4.38 Ο Ν2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 3542/2007 (ΦΕΚ
50 Α΄)
4.39 Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε
κολώνα και αγωγούς της ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Οργανισµούς Ύδρευσης - Αποχέτευσης
κ.τ.λ.).
4.40 Οι διατάξεις της ∆ΕΗ.
4.41 Οι εγκεκριµένες Πρότυπες Προδιαγραφές του Υ∆Ε.
4.42 Οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών του Υ∆Ε.
4.43 Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

4.44 Η Πρότυπη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για έργα οδοποιίας του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
4.45 Η Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 σχετική µε τα µητρώα επιχειρήσεων
κατασκευής ∆ηµόσιων Έργων και άλλες ρυθµίσεις όπως τροποποιήθηκε
(Ε51/94)
4.46 Η υπ΄αριθµ 35130/739 (ΦΕΚ 1291 Β΄/2010) απόφαση Υπουργού
Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν
2362/95 για σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα περ. 30 της παρ.
1 του άρθρου 2 και άρθρο 117 (συνοπτικός διαγωνισµός).
4.47 Κάθε διάταξη, Πρότυπο, προδιαγραφή, κανονισµός, που δεν έρχεται σε
αντίθεση µε τα προηγούµενα.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της µελέτης.
5.1 Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα
γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση
ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ΄ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών
καθορίζεται ως εξής :
1.
– Το Συµφωνητικό
2.
Το τεύχος της ∆ιακήρυξης
3.
– H Οικονοµική Προσφορά .
4.
- Το Τιµολόγιο Μελέτης.
5.
- Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6.
– Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)
7.
– Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
8.
- Η Τεχνική Περιγραφή.
9.
- Ο Προϋπολογισµός Μελέτης του έργου.
10. - Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Μελέτες εφαρµογής όλων των επιµέρους
κατηγοριών εργασιών, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την
Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον
Ανάδοχο εάν προκύψει ανάγκη κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των µελετών του έργου, όπως τελικά θα εγκριθούν από την
Υπηρεσία.
11. - Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό
τελικά θα εγκριθεί από την ∆/νουσα Υπηρεσία.
12. – Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την υπηρεσία (αφορά έργα προϋπολογισµού άνω του 1.173.881.00 €)
13. -Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των προαναφεροµένων, µολονότι
δεν θα προσαρτηθούν στη Σύµβαση εκτέλεσης του έργου, επειδή είναι
δηµοσιευµένα κείµενα, οι Τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισµοί, κώδικες κλπ
όπως ισχύουν µετά την εφαρµογή του Π.∆. 334/94 και ειδικότερα:
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53 παρ. 7ζ του
Ν.4412/2016.
(2) Η ∆11/γ/ο/9/7/2013 απόφαση έγκρισης του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι
«Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων
Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιϊας, Υδραυλικών και
Λιµενικών» (ΦΕΚ 363 Β΄/19-02-2013), όπως τροποποιήθηκε µε την

∆ΚΠ/οικ.134/2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3347 Β΄/12-12-2014
«Τροποποίηση και Προσθήκη στα Τιµολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ
Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιϊας – Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών»
και την ∆ΚΠ/οικ./545/2015 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088 Β΄/0906-2015 «Συµπλήρωση του Πίνακα Τιµών των Άρθρων στα
Τιµολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιϊας
– Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών» και την απόφαση
∆ΝΣγ/οικ35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746 Β’/19-05-2017) «Κανονισµός
Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων
…»
(3) Οι Κανονισµοί, Προδιαγραφές, Κώδικες κλπ στους οποίους
παραπέµπει η ΕΣΥ. και οι ΕΤΕΠ.
(4) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν µε την
υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/2012
απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών
Μεταφορών –
∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-07-2012) όπως ανεστάλησαν µε υπ’
αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/658/2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ
2828 Β΄/21-10-2014) (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00-2009 και 150105-07-02-00-2009) και ισχύουν οι αντίστοιχες Προσωρινές Τεχνικές
Προδιαγραφές - Παραρτήµατα 1 και 2.
(5) Η µε αριθµ. ∆ΜΕΟ/ο/4063/2012 απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών Μεταφορών –
∆ικτύων (ΦΕΚ 3154 Β΄/27-12-2012) «Έγκριση Τεχνικής
Προδιαγραφής Φωτεινών Σηµατοδοτών Ρύθµισης Κυκλοφορίας
Οχηµάτων και Πεζών»
(6) Η µε αριθµ. ∆ΜΕΟ/ο/4319/2013 απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών Μεταφορών –
∆ικτύων (ΦΕΚ 3007 Β΄/23-05-2014) «Έγκριση του Τεχνικού
Κανονισµού για τον καθορισµό Εθνικών Απαιτήσεων για τους
ρυθµιστές φωτεινής σηµατοδότησης Κυκλοφορίας Οχηµάτων και
Πεζών»
(7) Η µε αριθµ. ∆ΜΕΟ/ο/1925/2014 απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών Μεταφορών –
∆ικτύων (ΦΕΚ 1321 Β΄/26-11-2013) «Έγκριση του Τεχνικού
Κανονισµού για τον καθορισµό Εθνικών Απαιτήσεων για
φωτεινούς σηµατοδότες Ρύθµισης Κυκλοφορίας Οχηµάτων και
Πεζών»
(8) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του
τ. Υ∆Ε). Εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές
προδιαγραφές ΕΤΕΠ
(9) Τα «Ευρωπαϊκά πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ηλεκτρονικής τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά
πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης» (HD) σύµφωνα µε τους
κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών.
(10) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
14. - - Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

5.2 - Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από
τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου 5, η
τελική επιλογή θα ανήκει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σε αυτήν χωρίς να δικαιούται
να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία .
ΑΡΘΡΟ 6ο - Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου.
Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο
ανάδοχος :
6.1 -Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαµόρφωση και την φύση
του
εδάφους του γηπέδου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των
γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του.
6.2 -Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή, τα τεύχη µελέτης του έργου και ότι θα
συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής
του.
6.3 -Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρφωσή του προς
τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή
λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε την µελέτη των
συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Εργολαβία, Ποσοστά, Απολογιστικές εργασίες, Κανονισµός
τιµών µονάδος νέων εργασιών.
7.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό οφέλους και γενικών
εξόδων δεκαοκτώ επί τοις εκατό (18% ) επί της αξίας του έργου που
αποτιµάται σε τιµές µονάδας.
7.2 Κατά την εκτέλεση του έργου αν παραστεί ανάγκη ο ανάδοχος υποχρεούται
να εκτελέσει τις αναγκαίες απολογιστικές εργασίες αν δοθεί ειδική εντολή από
την υπηρεσία. Το ποσοστό οφέλους ορίζεται σε 18% και υπόκειται στην
έκπτωση της δηµοπρασίας. (Ν 4412/16 άρθρο 154 παρ. 10, άρθρο 126 παρ. 2)
7.3 Αν παραστεί ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών που δεν προβλέπονται στην
σύµβαση συντάσσεται πρωτόκολλο που κανονίζει νέες τιµές σύµφωνα µε το
άρθρο 156 του Ν 4412/16 και ειδικότερα την παρ. 5.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Προθεσµίες
8.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει, και να αποπερατώσει το
έργο µέσα σε προθεσµία τριακοσίων εξήντα πέντε (365) συνολικά
ηµερολογιακών ηµερών (συνολική προθεσµία) από την ηµεροµηνία της
υπογραφής της σύµβασης (Ν.4412/16 άρθρο 147).
ΑΡΘΡΟ 9ο - Ποινικές ρήτρες Ν 4412/16 άρ. 148
9.1 Για κάθε υπέρβαση µε υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσµίας
περαίωσης του έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το Ν.4412/16
άρθρο 148.

∆ιευκρινίζεται ότι, τόσο για την άρση βλαβών (παρ. 2.1 Α1 και Α2), όσο και
για την αποκατάσταση ζηµιών (παρ. 2.2) της Τεχνικής Περιγραφής, για τις
οποίες η εκτίµηση του εύλογου χρόνου αποκατάστασης ανήκει στην
Υπηρεσία, θα θεωρείται ότι η βλάβη είτε η ζηµία αποκαταστάθηκαν εφόσον
παρέρχεται ένα 24-ωρο αδιάλειπτης λειτουργίας της φωτεινής
σηµατοδότησης, έπειτα από την ενηµέρωση της Υπηρεσίας από τον ανάδοχο
και την εγγραφή στο ∆ελτίο Συµβάντων.
Η προθεσµία θα παρατείνεται εφόσον για λόγους ανώτερης βίας θα είναι
αδύνατη η προσέλευση του αναδόχου στον τόπο του έργου. Ως ανώτερη βία
θα θεωρείται πλην των άλλων και η δυσχέρεια των εργασιών λόγο
κακοκαιρίας και η εκτέλεση εργασιών από τρίτους που θα παρεµποδίζουν τις
εργασίες που έλαβε εντολή να εκτελέσει ο ανάδοχος.
Η εφαρµογή εκ µέρους της Υπηρεσίας ποινικών ρητρών ή άλλων
καταναγκαστικών µέτρων προϋποθέτει την έγγραφη προειδοποίηση του
αναδόχου καθ’ οιανδήποτε τρόπο µεταξύ των οποίων και η αποστολή FAX.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής Ν.4412/16 άρθρο
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- Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της ετήσιας προληπτικής και τακτικής συντήρησης
της Τεχνικής Περιγραφής της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Μελέτες
11.1. Γενικά το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική
Περιγραφή και τις εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες.
11.2 Για τη σήµανση και ασφάλιση σε εργοτάξια κατά µήκος οδού εν
λειτουργία, σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές της µε την αριθµό
∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/20΄11) Υπουργικής απόφασης
«Έγκριση 1) Οδηγιών µελετών οδικών έργων κατακόρυφης σήµανσης
αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) 2) Προδιαγραφών και οδηγιών
σήµανσης εκτελουµένων οδικών έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), εκπονείται
µελέτη, µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου, από µηχανικό κάτοχο
µελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, η οποία
εγκρίνεται από την Υπηρεσία και τους Αρµόδιους Φορείς .
11.3 Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση σε πλήρη έλεγχο της τεχνικής µελέτης του έργου και να
υποβάλλει παρατηρήσεις και προτάσεις που θα αφορούν στην συµπλήρωση
τυχόν ελλείψεων και τυχόν πληµµελώς µελετηθέντων επιµέρους θεµάτων
µε σκοπό να προκύψει, µε βάση τις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές
µελέτες, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό, που να
ανταποκρίνεται στον προορισµό του και να επιτυγχάνει την
προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. Επίσης θα υποβάλλει στην ∆/νουσα
Υπηρεσία σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), στον
οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι παραπάνω προτεινόµενες και επιστηµονικά
τεκµηριωµένες παρατηρήσεις.
11.4 -Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Α.Π.Ε. δεν αναστέλλει την υποχρέωση του
αναδόχου να εκτελεί το έργο σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες

11.5

11.6

11.7

11.8

τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στα
συµβατικά τεύχη της εργολαβίας µέχρις ότου αποφασισθούν οι όποιες
τροποποιήσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
-Το σχέδιο Α.Π.Ε. θα συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται
αναλυτικά οι προτεινόµενες από τον ανάδοχο συµπληρώσεις των τεχνικών
µελετών µε πλήρη τεκµηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόµενων µε το
σχέδιο Α.Π.Ε διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών
ή των τυχόν απαιτουµένων νέων τιµών.
-Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων
µελετών θα καλείται ο µελετητής που τις συνέταξε προκειµένου να
διατυπώσει τις απόψεις του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του
µελετητή θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 144 του Ν. 4412/16.
-Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις, που κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διαπιστωθούν µεγάλες αποκλίσεις στις
ποσότητες της εγκεκριµένης µελέτης.
-Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες τροποποιήσεις εγκεκριµένων µελετών
αυτές θα εγκρίνονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ευθύνες, προσωπικό
αναδόχου
Σύµφωνα µε το Ν.4412/16 άρθρο 138
12.1
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους
της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές
του φορέα κατασκευής του έργου.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις
διαστάσεις των διαφόρων µερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα
εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται
τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του
παρόντος.
3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη
συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς και η εκτέλεση των
εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον
ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών
για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν
αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση
ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των
εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή
των διατάξεων για κακοτεχνία.
4. Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και
προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει
σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο
επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα
υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών

εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή
αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος
αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή
της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να
διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα,
οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο
ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες
για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και
ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι
δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους
κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης
µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές
κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής
των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το
έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης
εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον
κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη
απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
6. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που
δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του
∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα,
βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα
το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν
ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου
αυτού.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη
ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή
σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος
να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων,
µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά
µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε
ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω
υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των
σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα
προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας
και
∆ηµόσιων
Έργων
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (B' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και
∆ΙΠΑ∆/01Κ889/ 27.11.2002 (Β ' 16), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών,
καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της
κατασκευής του έργου.
8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό
που απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του

έργου, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει κατ' εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού
προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να
διαθέτει κατ ' ελάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασης του. Ο
αριθµός αυτός προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, µε
βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται
δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που
έχει προσλάβει και χρησιµοποιεί στο έργο, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά
από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει
τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν
εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει
καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους
δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και
έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να
πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών πριν από
την όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση της πληρωµής είναι να
υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του
αποδεικνυόµενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασµό.
10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση
πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το
εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές,
πριν από τη χρησιµοποίηση τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα
υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή
απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος
εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα.
11. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται
από καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος
αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξης τους, αν η σύµβαση
δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να
αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά
την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται
µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό
πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή
οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις
για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από
αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση
οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που
είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε
βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να
αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή
διακοπών.

14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση
της επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου
και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα
υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα
υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους
υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις
µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή
στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συµβούλων και
εµπειρογνωµόνων.
15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
κάθε τρίµηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, µέσω
της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για
την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις
της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου
136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως
παραιτήσεις από δικαιώµατα του και οι απαντήσεις επ' αυτών δεν συνιστούν
βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του
Ν 4412/16
Επίσης:
12.2 Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο, είτε από
πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Ν.4412/2016.
12.3 -Ο ανάδοχος οφείλει να είναι διαθέσιµος ή να διαθέτει το κατάλληλο
προσωπικό κατά το χρονικό διάστηµα από 07,30΄ έως 21,00΄ καθηµερινά
και όλα τα απαραίτητα µέσα για να επιτελέσει το έργο που του ανατίθεται
και συγκεκριµένα για την άρση των βλαβών και την επισκευή ζηµιών των
εγκαταστάσεων της φωτεινής σηµατοδότησης.
Η εργασία άρσης ζηµιών από δυναµικά αίτια δεν περιλαµβάνεται στην
υποχρέωση συνεργείου
ετοιµότητας, αλλά ο χρόνος ολοκλήρωσής
αυτής θα προσδιορίζεται στην εντολή της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει συσκευή FAX και οφείλει να
γνωστοποιήσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τον αριθµό τηλεφώνου στο
οποίο θα απαντά δια ζώσης.
12.4 -Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατ΄ ελάχιστον όµοια µε
αυτά που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί και αντικαθίστανται µε την
παρούσα εργολαβία, δόκιµα κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας,
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά και µηχανήµατα θα είναι σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές των Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και
Βιοµηχανίας και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, πρέπει δε
βάσει της εγκυκλίου Ε153/85 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να χρησιµοποιούνται
κατά προτεραιότητα εγχώρια προϊόντα. Οι προδιαγραφές που ισχύουν για
την εκτέλεση του έργου είναι οι ακόλουθες:
Η Τεχνική Προδιαγραφή ∆Κ-2 (ρυθµιστής κυκλοφορίας οχηµάτων και
πεζών, µεσαίου και µεγάλου µεγέθους), που εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.
ΕΠ3/0/15465/26-3-82 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Αναθεώρηση Σεπτ.
1984).
Η Τεχνική Προδιαγραφή ∆Κ-4/84 (φωτεινοί σηµατοδότες ρύθµισης της
κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών), που εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.
ΕΠ3/0/15465/26-3-82 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Αναθεώρηση Σεπτ.
1984).

Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-6 (ιστός σηµατοδοτών), που εγκρίθηκε µε
την µε αριθµ. Γ6/0/1/76/Φ62/4-9-75 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-10 (γενικές παρατηρήσεις επί της βαφής των
µεταλλικών µερών), που εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Γ6/0/1/76/Φ62/4-9-75
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-7, ΦΣ-4, ΦΣ-5 (µεταλλικός εξαγωνικός ιστός
µετά βραχίονος για την ανάρτηση και στήριξη των σηµατοδοτών).
Εφόσον είναι αδύνατη η προσκόµιση όµοιου υλικού, το προσκοµιζόµενο
υλικό θα είναι σύµφωνο µε τις ακολουθούµενες προδιαγραφές
ΕΛΟΤ ΕΝ 12368
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας – Φωτεινοί σηµατοδότες
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529
Βαθµοί προστασίας παρεχόµενης από περίβληµα (Κώδικας
ΙΡ)
ΕΛΟΤ ΕΝ 12767
Παθητική ασφάλεια των φερουσών κατασκευών για τον
εξοπλισµό οδών – Απαιτήσεις, ταξινόµηση και µέθοδοι
δοκιµής
ΕΛΟΤ ΕΝ 60825
Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ
ΕΛΟΤ ΕΝ 50556
Συστήµατα σηµατοδότησης οδικής κυκλοφορίας
ΕΛΟΤ ΕΝ 50293
Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – Συστήµατα σήµανσης
οδικής κυκλοφορίας- Πρότυπο προϊόντος
CIE S 004/E-2001 Χρώµατα των φωτεινών σηµάτων
ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-4 Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις στις κατασκευές – Μέρος 1-4:
∆ράσεις ανέµου
Συσχετιζόµενες αποφάσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝ. ΑΝ. ΥΠ. ΜΕ. ∆Ι
∆ΜΕΟ/ο/4063 / 27-11-2012
ΦΕΚ Β΄ / 3154/27-11-2012
∆ΜΕΟ/ο/4319 / 26-11-2013
ΦΕΚ Β΄ / 3007/26-11-2013
∆ΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 / 23-05-2014
ΦΕΚ Β΄ / 1321/23-05-2014

12.5

«Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Φωτεινών
Σηµατοδότών Ρύθµισης Κυκλοφορίας Οχηµάτων και
Πεζών.»
«Έγκριση του τεχνικού Κανονισµού για τον Καθορισµό
Εθνικών Απαιτήσεων για φωτεινούς σηµατοδότες
ρύθµισης κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.»
«Έγκριση του τεχνικού Κανονισµού για τον Καθορισµό
Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθµιστές φωτεινής
σηµατοδότησης κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.»

Όλα τα υλικά εµπορίου που προβλέπεται να ενσωµατωθούν στο έργο θα
είναι πιστοποιηµένα µε ISO 9001, ISO 9002, CE ή εγκεκριµένα από τον
ΕΛΟΤ. Οι παραγωγοί ΗΗΕ θα πρέπει να συµµετέχουν σε συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν την δραστηριότητά
τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 Ν 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α΄/6-08-2001)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους
του Π∆ 114 (ΦΕΚ 147 Α΄/ 2013) και την υπ’ αριθµ. 23615/651/Ε.103
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας –
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/09-052014)..
Πριν από την ενσωµάτωσή τους θα προσκοµίζει στην επίβλεψη τα
αντίστοιχα Πιστοποιητικά , που θα παραµένουν σαν στοιχεία του φακέλου
της εργολαβίας, για να τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης

12.6 -Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου το πιο
κάτω προσωπικό:
( 1) Έναν µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο µηχανικό
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει συντονιστή και τεχνικό
Ασφάλειας και Υγείας µε τα προσόντα που προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις και τον ορισµό αυτό να τον κοινοποιήσει στην ∆/νουσα
Υπηρεσία.
Η υπηρεσία µπορεί να διατάξει την αποµάκρυνση προσωπικού που κρίνεται
δικαιολογηµένα ακατάλληλο.
12.7 -Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή
παρουσιάζονται ελαττώµατα που δεν αποκαθιστά ο ανάδοχος κοινοποιείται
σε αυτόν Ειδική διαταγή (Ν. 4412/16 άρθρο 159 παρ.3).
12.8 -Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει το Σ.Α.Υ.
12.9 -Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και σε όλες τις
θέσεις, που εκτελούνται εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των
απαιτούµενων σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας φροντίζοντας για την
συντήρηση τους. Θα χρησιµοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, και
σηµατωροί, υπάλληλοι του αναδόχου, προς ασφαλή καθοδήγηση πεζών και
οχηµάτων, για την ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και των
προσπελάσεων του εργοταξίου. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις
θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά αυτόµατα σπινθηρίζοντα σηµεία (flashing
lights) κατά τις υποδείξεις της επίβλεψης. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην
τήρηση και εφαρµογή, µε δικά του έξοδα, της σήµανσης και ασφάλισης του
έργου που συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11.2 της
παρούσας Ε.Σ.Υ. Γενικότερα θα τηρούνται τα προβλεπόµενα της
εγκεκριµένης µελέτης σήµανσης εκτελούµενων έργων οδοποϊας σύµφωνα
µε την αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/20΄11) Υπουργική
απόφαση «Έγκριση 1) Οδηγιών µελετών οδικών έργων κατακόρυφης
σήµανσης αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) 2) Προδιαγραφών και
οδηγιών σήµανσης εκτελουµένων οδικών έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ).
12.10 -Ο ανάδοχος έχει πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα
ή βλάβη που συµβαίνει στον ίδιο, το προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας
ενεργειών ή παραλείψεων, που έχουν άµεση σχέση µε την εκτέλεση της
εργολαβίας.
12.11 -Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει
για την έκδοση κάθε κατά νόµο αδείας, πλην οικοδοµικής, και είναι
υπεύθυνος ουσιαστικά και αποκλειστικά για κάθε παράβαση των διατάξεων
που ισχύουν.
12.12 -Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται
στην έλλειψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
12.13 -Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώνει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται
ή κοινοποιούνται σε αυτόν, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και
ασφαλείας που έχουν σχέση µε την εκτέλεση του έργου.
12.18 -Παραβάσεις που επιφέρουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 159 του Ν
4412/16 & 81 του Ν.3669/08.
1. Κατά την εκτέλεση του έργου παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων
του αναδόχου για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία του
κοινού κ.λ.π. (όπως αναφέρεται στο άρθρο 81 του Ν.3669/08) τιµωρούνται
µε πρόστιµο.

2 .Κατά την εκτέλεση του έργου επί διαπιστωµένων παραβάσεων
προδιαγραφών και κανονισµών επιβάλλονται οι διατάξεις του άρθρο 159
του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο – Πρόγραµµα Ποιότητας ΄Εργου (απόφαση ∆ΕΕΠΠ οικ. 502/00
ΥΠΕΧΩ∆Ε)
∆εν προβλέπονται για το συγκεκριµένο έργο .
ΑΡΘΡΟ 14ο - Ρήτρα καταβολής (πριµ) Ν.4412/16 άρθρο 149 Προκαταβολές
Ν.4412/16 άρθρο 150
1.Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) δεν προβλέπεται
2.Ο ανάδοχος δεν δικαιούται προκαταβολής
ΑΡΘΡΟ 15ο - Καταµέτρηση αφανών εργασιών άρθρο 151 του Ν. 4412/16
15.1 Καταµέτρηση αφανών εργασιών, χαρακτηρισµός εκσκαφών, ποσότητες
που παραλαµβάνονται µε ζύγιση γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του
ν.4412/16 όπως τροπ. και ισχύει.. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τριµελή
επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των πιο πάνω εργασιών και
την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων . Πρωτόκολλα αφανών εργασιών
που δεν συντάχθηκαν σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο θα θεωρούνται
άκυρα και οι σχετικές εργασίες ότι δεν έχουν εκτελεστεί.
15.2 Για τις επιµετρήσεις ισχύει γενικά το άρθρο 151 του Ν. 4412/16. Οι
επιµετρήσεις θα συντάσσονται στο τέλος κάθε µήνα εφ’ όσον υπάρχουν
πλήρως περαιωµένες εργασίες. ∆ύο µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη
περαίωση των εργασιών πρέπει να υποβληθούν οι επιµετρήσεις που λείπουν
και η τελική επιµέτρηση, διαφορετικά επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που
προβλέπει το άρθρο 151 παρ.6 του Ν. 4412/16. Η υπηρεσία µετά το χρόνο
επιβολής ποινικής ρήτρας έχει δικαίωµα να συντάξει τις επιµετρήσεις σε
βάρος του αναδόχου.
15.3 Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν αυτά που οριζόταν στο
τιµολόγιο µελέτης του έργου και στις συγκεκριµένες ισχύουσες αναλύσεις
τιµών.
15.4 Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος
επιµέτρησης θα επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και
µόνο εκτελεσθείσες µονάδες εργασίας. Κάθε άλλη συνήθεια δε λαµβάνεται
υπόψη.
Άρθρο 16ο - Αναθεώρηση τιµών
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 4412/16 άρθρο 153.

Άρθρο 17ο- Λογαριασµοί, πιστοποιήσεις Ν.4412/16 άρ.152 .
17.1

Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται
τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί
µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών.
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες
στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την
πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο
χρονοδιάγραµµα. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται
όταν στη σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο για
τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής
πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων
των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση, γίνεται µε βάση
τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.
Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση
για τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών
από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ' αυτόν. Οι
λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα
πρωτόκολλα
παραλαβής
αφανών
εργασιών.
Απαγορεύεται
να
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ'
εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του
επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά
διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων,
για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών
που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να
υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών
του τρέχοντος λογαριασµού (παρ. 3 άρθρου 152 Ν.4412/2016).

17.2
Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και
συνοδεύονται ιδίως από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των
εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του
έργου, πίνακα και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών οι οποίες
πιστοποιούνται τµηµατικά και προσωρινά, τα παραστατικά στοιχεία των
απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και
από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές
ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο
λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους
λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες
επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών. Για την
υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού δεν απαιτείται η
προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής.
17.3 Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει,
τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός
που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι
δυσχερής η διόρθωση του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον
ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον

έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην
περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο και την
έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την
ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει και
από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο
επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες
είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές
σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν
διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που
προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Η παράλειψη
εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασµού αποτελούν πειθαρχικά
παραπτώµατα για τα αρµόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο
εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του
αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της
πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων
δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται
µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης.
17.4 Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι
του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική
παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται
κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην
πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και
σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται
προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες.
17.5 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και
υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που
περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και
υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την έγκριση του
τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την
σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από
µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής
επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 18ο - Αυξοµειώσεις εργασιών Ν4412/16 άρ. 156
18.1
Οι αυξοµειώσεις ποσοτήτων της εργολαβίας γίνονται σύµφωνα µε το
Ν.4412/ 16 άρθρο 156.
18.2 Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν. 4412/ 16 αυτού αναφέρονται
στο αρχικό ποσό και τιµές της σύµβασης αφαιρούµενης της αναθεώρησης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
18.3 Ειδικά η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις
προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/ 16).

Άρθρο 19ο - Νέες εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών
Ν4412/16 άρ. 156
19.1 Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους
εργασιών θα συντάσσεται αντίστοιχο “Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών
µονάδας νέων εργασιών”, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 156 του
Ν.4412/ 16, άρθρο 43 του Π.∆ 609/85, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 286/
94.
19.2 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των εγκεκριµένων και
ισχυουσών αναλύσεων τιµών (ΑΤΗΕ , ΝΑΗΛΜ κλπ) ή σε περίπτωση που δεν
περιλαµβάνονται σ’ αυτές τις αναλύσεις, µε τα προβλεπόµενα από τις
κείµενες διατάξεις.
19.3 Αν νέα επί µέρους εργασία, αφορά τµήµα του έργου που εκτελείται µε τιµές
µονάδας, η τιµή της, που θα κανονισθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 19.1 και
19.2, θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο, ποσοστό έκπτωσης
της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται, και θα προσαυξάνεται κατά
το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κλπ και όφελος του
αναδόχου.
Άρθρο 20ο- Επιµετρήσεις εργασιών (άρθρο 151 του ν.4412/16)
20.1 Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης, 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 που εκτελέσθηκαν και τα
αναγκαία γι' αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα
στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων
20.2
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία
και σχέδια, έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά
το τέλος του εποµένου της εκτελέσεως τους µηνός, αφού υπογραφούν από
αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».Οι επιµετρήσεις
συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική
απόφαση της τελευταίας.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή
των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο
και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να
κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 4412/16 και ο ανάδοχος, εάν δεν
αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της
ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν
αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει

τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα
πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για την συµπλήρωση των συγκεκριµένων
ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα
και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει
τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την
πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς
συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα να τις ελέγξει, να τις
διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
20.3 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι
δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να
επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να
καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136, και τον
επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή
ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από
τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της
αναδόχου προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από
κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη
λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν
τη διενέργεια τους. Η µη ανταπόκριση των εντεταλµένων οργάνων στην
πρόσκληση µπορεί να αποτελεί λόγο υπερηµερίας του κυρίου του έργου και
επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους.
20.4

Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την
επιµέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα
και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο από κοινού µε την προσβολή της
εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης.

Άρθρο 21ο – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Προσωρινή παραλαβή αρ.168,
170, Ν.4412/16 .
21.1 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο
επιβλέπων ή το εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα
υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου
χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί
ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα
δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που
αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος
της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή
της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι
εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία
κοινοποιεί αµελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην
πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30)
ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και

επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του
ν.4412/16. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν
από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της
παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν
αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των επόµενων άρθρων.
21.2 Η παραλαβή πρέπει να γίνει µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση
του έργου, αν υποβληθεί τελική επιµέτρηση µέσα σε δύο µήνες από τη
βεβαίωση. ∆ιαφορετικά η παραλαβή πρέπει να γίνει µέσα σε έξι µήνες από
την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και πάντα σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 170.
Άρθρο 22ο - ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση (άρθρο 169 του ν.4412/16).
Για να παραδοθεί το έργο σε χρήση γίνεται διοικητική παραλαβή . Η
διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την προσωρινή και οριστική
παραλαβή.
Άρθρο 23ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων - Οριστική
παραλαβή Ν.4412/16 άρθρα 171 και 172 .
23.1 Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου
για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τις βλάβες που οφείλονται στη
χρήση ή δυναµικά αίτια, καθορίζεται, σε έξι (6) µήνες για τις εργασίες
συντήρησης από της βεβαιωµένης περαίωσης των εργασιών, που θα γίνει µετά
την πλήρη αποπεράτωση του όλου συµβατικού αντικειµένου και σε
δεκαπέντε (15) µήνες για τις εργασίες βελτίωσης,
επέκτασης ή
τροποποίησης µετά την παράδοσή τους για χρήση, εφόσον προηγείται της
πλήρους αποπεράτωσης του συµβατικού αντικειµένου (έργο συντήρησης).
23.2 Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί το έργο τακτικά
και να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση αποκαθιστώντας κάθε βλάβη
ή φθορά που οφείλεται στην κατασκευή, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό. Ο
χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν έχει
υποβληθεί ο τελικός επιµετρητικός πίνακας µέσα σε δύο µήνες από την
έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης. ∆ιαφορετικά αρχίζει από την ηµεροµηνία
υποβολής ή σύνταξης της τελικής επιµέτρησης.
23.3 Ο ανάδοχος του έργου αποζηµιώνεται για ζηµίες ή βλάβες που οφείλονται
είτε σε συνθήκες ανώτερης βίας (θεοµηνίες), είτε για ζηµίες των
εγκαταστάσεων που οφείλονται σε δυναµικές αιτίες ή δραστηριότητες τρίτων
(π.χ. σε προσκρούσεις οχηµάτων, σε βανδαλισµούς κ.λ.π.), είτε τέλος σ’
άλλες αιτίες που δεν µπορεί να προβλέψει ο ανάδοχος για να λάβει έγκαιρα
µέτρα, όπως π.χ. ανωµαλίες στο δίκτυο της ∆ΕΗ, σε δράση τρωκτικών στα
υπόγεια καλώδια κ.λ.π. Για τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, η
αποζηµίωση του αναδόχου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 157 του Ν. 4412/16 και για την αποτίµησή της, όπου τούτο είναι

εφικτό, χρησιµοποιούνται συµβατικά άρθρα του τιµολογίου ή οι εργασίες
αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία..
23.4 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων
κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από
την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του
υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι
εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο
µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα
συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία.
23.5 Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του
χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί
µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 171 του Ν4412/16 . Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε
αυτήν την προθεσµία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60)
ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη
διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής
του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
141. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική
παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Άρθρο 24ο - Άλλες υποχρεώσεις
24.1 Ο ανάδοχος οφείλει, στην περίπτωση βελτίωσης ή επέκτασης ή
τροποποίησης σηµατοδοτούµενης εγκατάστασης, µε την αποπεράτωση αυτής
και πριν από την παραλαβή της, να συντάξει, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µητρώο
του σηµατοδοτούµενου κόµβου στο οποίο θα φαίνονται ο τύπος του ρυθµιστού
κυκλοφορίας, οι δοµικές µονάδες (Ι/Ο) και τα υλικά που είναι ενσωµατωµένα
σε αυτόν, ο αριθµός των κυκλοφοριακών κινήσεων, το πρόγραµµα του
κόµβου σε έντυπη µορφή, η µήτρα αντιµαχόµενων και το σχέδιο των
µικτονοµήσεων των καλωδίων ζεύξης.
24.2 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να
διδάξει στο αρµόδιο προσωπικό της υπηρεσίας τη χρήση και το χειρισµό των
εγκαταστάσεων.
Άρθρο 25° ' Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών
25.1- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από
την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2)
αντίγραφα στην Υπηρεσία.
Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίµακα 1:50, όπως αυτές
εκτελέσθηκαν, που να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και
εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης όπου θα σηµειώνεται η
θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία των συσκευών, των µηχανηµάτων , του
τηλεφωνικού δικτύου κλπ.
25.2 -Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες
του έγχρωµες και ασπρόµαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των
εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το
πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι ενδιαφέρουσες
απόψεις του έργου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες

αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές. Το φιλµ θα είναι 6χ6 και θα
εκτυπώνονται σε τρία αντίτυπα κάθε µία, σε µεγέθυνση 18χ27, σε χαρτί λευκό
σεµιµάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίνονται και τα αρνητικά τους .
Άρθρο 26ο - Φθορές από τον ανάδοχο. Εργασίες που εκτελούνται από την
Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους
26.1 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου,
σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να
την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά
ή τη φθορά στην προτέρα του κατάσταση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 157 του Ν 4412/16
26.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των
εργασιών, που δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του, από άλλους
εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την
εκτέλεσή τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να
ρυθµίζει την εκτέλεσή των εκτελούµενων από αυτών εργασιών, ούτως ώστε
να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από
άλλους εργολήπτες.
Άρθρο 27ο - Χρήση των εγκαταστάσεων πριν την αποπεράτωση
27.1 Ο εργοδότης δικαιούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας,
να χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις των φωτεινών σηµατοδοτών..
27.2 Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή
ότι αυτό εκτελέσθηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και
να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους
συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση.
27.3 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.
4412/16.
Άρθρο 28ο - Εγκαταστάσεις Οργανισµών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας
(Ο.Κ.Ω.)
28.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να
υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους
τους.
28.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµιά ανάµιξη, υποχρεούται
όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται
οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσκολιών.
Άρθρο 29ο Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να διαθέτει στην υπηρεσία επίβλεψης
του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα ή ώρα,
επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη στο έργο και να συνοδεύει τους
υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν το έργο. Η πιο πάνω

υποχρέωση ισχύει και για µετάβαση σε χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης
υλικών για το έργο.
Άρθρο 30ο ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να
καταρτίσει και να ενηµερώνει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96.
Ο παραπάνω φάκελος, ενηµερωµένος κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 3 του Π.∆. 305/96 είναι αναγκαίο στοιχείο για την διενέργεια της
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
Αρθρο 28ο ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το εν προκειµένω έργο , προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 40.000,00 €
χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών
έτους 2017 της Π.Ε. Ηµαθίας, χρηµατοδοτούµενων, από ιδίους πόρους
(τέλη
µεταβίβασης
αυτοκιµήτων),
µε
κωδικό
προγράµµατος
2131ΗΜΑ012Ι∆Π16, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 59/10-04-2017
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6 %ο του άρθρου 27 παρ 34-37
του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137Α /24-8-93).
Βέροια 15 / 09 / 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Χ΄΄ΒΑΜΒΑΚΗΣ
µηχανολόγος µηχανικός

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ
πολιτικός µηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
όπως αυτή συντάχθηκε από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΠΟ∆. Τ.Ε. Π.Ε.
Ηµαθίας µε την υπ’ αριθµ 2324 / 456910 /31 Οκτωβρίου 2017 απόφαση του Προϊσταµένου
της ΥΠΟ∆. Τ.Ε. Π.Ε. Ηµαθίας.
Ο Προϊστάµενος ΥΠΟ∆. Τ.Ε. Π.Ε Ηµαθίας

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

