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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στα
έργα σύνδεση Με την παρούσα μελέτη αντικαθίσταται ο κεντρικός αγωγός
τροφοδοσίας νερού των Δ.Δ. Ελευθερίου, Μαργαριτίου και Παλαιοκάστρου .
Τοποθετείται επίσης νέος αγωγός τροφοδοσίας της δεξαμενής της υψηλής
ζώνης του Ελευθερίου.
Αντικαθίσταται ο καταθλιπτικός αγωγός από την υδρογεώτρηση προς την
δεξαμενή Καλοδικίου .
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Εργολαβίας επιμερίζεται στα ακόλουθα έργα:
Περιγραφή των προτεινόμενων έργων
Τοποθετείται καταθλιπτικός εξωτερικός αγωγός ύδρευσης από την γεώτρηση προς
την δεξαμενή Καλοδικίου , ονομαστικής διαμέτρου 315mm , 32 atm συνολικού
μήκους 730 μέτρων .
Τοποθετείται νέος εξωτερικός αγωγός ύδρευσης, βαρύτητας από την δεξαμενή
Καλοδικίου μέχρι το φρεάτιο προς Παλαιόκαστρο . Στην διαδρομή του αγωγού αυτού
διατηρούνται τμήματα από αγωγούς πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 2.238,18
μέτρων τα οποία έχουν ήδη αντικατασταθεί το τελευταίο διάστημα . Πρόκειται για τα
τμήματα L2,L3,L4 & L9.
To μήκος του αγωγού που αντικαθίσταται είναι 5.993,76 μέτρα με αγωγούς
διαμέτρου 315 mm & 250mm, ονομαστικής πίεσης 25 atm .
To πρώτο τμήμα των αγωγών μήκους 730 μ τοποθετείται σε κοινή τάφρο με τον
καταθλιπτικό αγωγό που οδεύει προς την δεξαμενή.
Επίσης κατασκευάζονται φρεάτια κατά μήκους του δικτύου σε κάθε σύνδεση με τα
Δ.Δ. με τις αντίστοιχες δικλείδες .
Τοποθετείται νέος εξωτερικός αγωγός ύδρευσης, βαρύτητας από το φρεάτιο 10009
έως την δεξαμενή του Ελευθερίου με υψόμετρο 232,67 μέτρα . Ο αγωγός έχει μήκος
3.083,61 μέτρα και διάμετρoυς 110mm /25 atm , 90mm/25 atm & 90mm/16atm.
Σε όλο το μήκος του αγωγού που περνά από ασφαλτοστρωμένους εθνικούς ή
κοινοτικούς δρόμους ή τσιμεντοστρωμένους κοινοτικούς ή ενδεδυμένη τάφρο , θα
γίνει αποκατάσταση αυτών ως προϋπήρχαν και η επίχωση της τάφρου θα γίνεται με
αμμοχάλικο και όχι με προϊόντα εκσκαφών.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλα τα έργα και οι σχετικές με αυτά εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την
εγκεκριμένη Μελέτη και τις τυχόν απαιτούμενες και εγκριθέντες από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου τροποποιήσεις.
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Για ό,τι δε διευκρινίζεται επακριβώς είτε στα σχέδια της Μελέτης είτε στο Τιμολόγιο,
τον Προϋπολογισμό και τους όρους της παρούσας Συγγραφής, ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση πριν από οποιαδήποτε ενέργεια να λαμβάνει πάντοτε τις έγγραφες
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
κατά την παρ. 2 του άρθρου 72 παρ 1 β ) του Ν. 4412/2006 που ανέρχεται σε πέντε
τοις εκατό επι της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή, εν ελλείψει τοιούτου, από τις
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε.) θα παρακρατεί ή θα
εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο:
• στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που στις απαιτήσεις της παραγράφου
6 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει σήμερα.
• σε ασφαλιστικές εταιρείες, είτε ασφάλισης προσωπικού, ή σε εταιρείες που έχουν
εκδώσει τα ασφαλιστήρια του Άρθρου 4 της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Οι μειώσεις των εγγυήσεων, μετά την προσωρινή παραλαβή, που προβλέπονται από
την παρ.10 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008, δεν θα γίνονται ή θα γίνονται σε
ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις των οφειλών που
αναφέρθηκαν παραπάνω .

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΡΗΤΡΕΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει όλες τις προβλεπόμενες από Σύμβαση
εργασίες μέσα σε συνολική προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης.
Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο
Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το
"Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου".
Η προθεσμία περάτωσης μπορεί να παρατείνεται στις περιπτώσεις και με τον τρόπο
που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης της
προθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη
αποζημίωση λόγω της παράτασης αυτής, με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη
νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει
συνεκτιμήσει τους χρόνους που απαιτούνται ιδίως για:
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α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού ή άλλων διαδικασιών σχετικών με την
προμήθεια υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγει από το
εξωτερικό.
β. για τις εγκρίσεις και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών για χρήση
δανειοθαλάμων, λατομείων, χρήση χώρων τελικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής
κλπ.
Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των
τοπικών

συνθηκών,

των

προβλημάτων

εξασφάλισης

της

κυκλοφορίας

και

προσπέλασης, του χρόνου και τρόπου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της
κατάστασης των οδών προσπέλασης και των συνθηκών για διάνοιξη νέων, άγνοια
κλιματολογικών ή άλλων συνθηκών ή της δυνατότητας εξασφάλισης εργατών,
μηχανημάτων, υλικών και προϋποθέσεων απρόσκοπτης χρήσης κάθε παραγωγικού
μέσου για την ολοκλήρωση του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλονται όπως
ορίζονται στον Ν 4412/16 και τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης:
α. Διοικητικής Παραλαβής για χρήση.
β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,
γ. Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου,
δ. Χρόνου εγγύησης, δοκιμαστική λειτουργίας και υποχρεωτικής (με μέριμνα και
δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου,
ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου,
ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/16 και τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει, με
τις παρακάτω αναφερόμενες εξειδικεύσεις.
Η έκδοση βεβαίωσης περάτωσης και η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει
μετά την πλήρη περάτωσή του και την εκπλήρωση όλων των σχετικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής
λειτουργίας του. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα γίνει μετά και το πέρας της
επιτυχούς κανονικής λειτουργίας των έργων.
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στην συντήρηση του, ορίζεται σύμφωνα με το σχετικό του Ν 4412/16
και τις τροποποιήσεις του σε δεκαπέντε μήνες για το σύνολο των εργασιών, από την
υπογραφή της βεβαίωσης περάτωσης. Στο χρόνο αυτόν ο Ανάδοχος υποχρεούται να
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συντηρεί τα έργα χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το Ν 4412/16
και τις τροποποιήσεις του, οφείλει να συντηρεί το έργο μέσα στο χρόνο εγγύησης και
να εκτελεί με δική του οικονομική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών,
ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζημιών, ελαττωμάτων,
ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον
χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το
έργο κατά το χρόνο εγγύησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων.
Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών
ή επανορθωτικές εργασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που αποτελούν
υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και
σε βαθμό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται
να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος
τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης να γνωστοποιήσει στον
Κ.τ.Ε. τη νόμιμη εκπροσώπησή του (Αντίκλητος) ή τους τυχόν πληρεξουσίους.
Η διεύθυνση του έργου από μέρους του Αναδόχου θα ασκείται από Διπλωματούχο
Πολιτικό μηχανικό, έμπειρο στη διοίκηση και κατασκευή έργων ύδρευσης ανάλογης
φύσης. Ο Μηχανικός αυτός θα είναι υπεύθυνος καθ’ όλη τη διάρκεια της Εργολαβίας
για την αντιμετώπιση των κατασκευαστικών προβλημάτων, την αναζήτηση και
ανεύρεση λύσεων και την έγκρισή τους από την Επίβλεψη του έργου.
Η διεύθυνση εκτέλεσης των εργασιών και η επίβλεψή τους θα ασκούνται εξ
ολοκλήρου από τον Ανάδοχο. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία παρακολουθεί και ελέγχει
την πιστή εφαρμογή της Μελέτης, ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει διορθωτικές
προτάσεις του Αναδόχου, προβαίνει σε δοκιμές και παραλαβές αφανών εργασιών,
χωρίς να υποχρεούται να βρίσκεται συνεχώς στον τόπο του έργου. Ο Ανάδοχος δεν
βρίσκεται από την άποψη αυτή της επίβλεψης του έργου σε σχέση προστήσεως
απέναντι στον Εργοδότη, δεδομένου ότι αναλαμβάνει σαν μόνος υπεύθυνος τη
διοίκηση εκτέλεσης του έργου και την άσκηση της επίβλεψής του.
Κατόπιν τούτου ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα την Επιβλέπουσα Υπηρεσία
του Εργοδότη για την παραλαβή των αφανών εργασιών και γενικά για τον έλεγχο
των εκτελούμενων εργασιών. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προγραμματίζει
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τις εργασίες του έτσι ώστε οι παραλαβές των αφανών εργασιών και οι λοιποί έλεγχοι
να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες.
Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών της
Μελέτης και την τήρηση των συναφών Κανονισμών καθώς και του ποιοτικού ελέγχου
των υλικών που χρησιμοποιεί και των εργασιών που εκτελεί. Οι δαπάνες για την
εποπτεία, τις δειγματοληψίες και δοκιμές, τους ελέγχους της ποιότητας των υλικών
και των εργασιών και γενικά κάθε διαδικασίας και δαπάνης που αφορούν τον
ποιοτικό έλεγχο του έργου, εφόσον δεν προβλέπεται από το Τιμολόγιο Προσφοράς
σχετική τιμή, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΥ
7 . 1 Γ ΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
7.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη
του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει
κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
7.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ε.Ε.
και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
7.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
7.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλις η, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του
Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.
7.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην
αλλοδαπή, θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της
εκδότριας και διέπεται

από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.

118/1985.
7.1.6 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά
οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν
από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις
σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς
κ.λ.π., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση
ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω
ασφαλιστηρίων.
7.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του
παρόντος άρθρου και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και
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- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε.
Η έγκριση του Κ.τ.Ε έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι
οι
όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του
παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.
7.1.8 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων
αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής
περιόδου.
7.1.9 Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές
συμβάσεις
που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα
ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον
Νόμο 489/76 και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία
παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
7.1.10 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα,
σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο
μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να
ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών
Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.
Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο
δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων
λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να
υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής
εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην
Ελλάδα.
7.1.11 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.
7.1.12 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε
στοιχείο από την Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο
στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε. υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν
συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης,
υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του
κ.λ.π. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο
έργο
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από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενημερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.
(2) Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα
- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικώντου παρατηρήσεων και ελέγχων
Η υπό του Κ.τ.Ε άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα
πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση
του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. ≪περί Ασφαλίσεων≫ και ότι με το ασφαλιστήριο
καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς
προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία
της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην
περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν
πληρεξούσιος.
7.1.13 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται
υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο
που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2
του
Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν
έχουν
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεταιαπό το δίκαιο του τόπου
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή
παραπέμπει
σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η
οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

7. 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
7.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της
ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται
εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση.
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Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από
τον
Κ.τ.Ε σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο Κ.τ.Ε δικαιούται
να
συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες)
ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις),στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή
και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες
σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15
ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε
περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο Κ.τ.Ε έχει
το δικαίωμα:
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη
πληρωμή
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας)με τις νόμιμες
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται:
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των
οφειλόμενων ποσών.
7.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφύγει
ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα
στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την
προηγούμενη ειδοποίηση του.
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του Κ.τ.Ε είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων
που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με
την παρ. 4.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία
καταβολής των ασφαλίστρων.
7.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό
που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών
κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα:
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- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
7.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε
ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά)
οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή
καταβολής αποζημίωσης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο Κ.τ.Ε, σε
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το
συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται
προσεχής πληρωμή, ο Κ.τ.Ε θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις
που έχει στα χέρια του.
7.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του
αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι
όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον Κ.τ.Ε και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής
θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
7.

3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟ

ΤΟΝ

Κ.Τ.Ε

ΤΗΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .
7.3.1 Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει
πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
7.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω
παραγράφων 4.5.1, 4.5.2 και 4.5.3.
7.3.3 Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά:
- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών
- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.
7.3.4 Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση
που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ πριν την
υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή
της σύμβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση Ασφάλισης" (Cover Note), όπου να
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα
περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
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7.3.5 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η
ασφαλιστική σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να
γίνει δεκτή από τον Κ.τ.Ε, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών
χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000 €), αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον Κ.τ.Ε στο
όνομα,
για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων)
που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π.,
όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παρ. 4.2.1.
7 . 4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά
ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του,
σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κ.λ.π.).
7.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό
προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν
νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν,
με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης
φύσεως συνεργάτες του αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
7.4.3 Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 4.4.1 και 4.4.2, ο
δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κ.τ.Ε όλα τα σχετικά στοιχεία για την
πραγματοποίηση των ελέγχων.
7.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της
σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
7. 5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ »
7.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και
σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική αξία του υπό
κατασκευή έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν
περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού.
(2) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή
11

καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες,
δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωματικά
υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κ.λ.π.).
Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:
- Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω
και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης.
- Βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και
ζημιογόνα συμβάντα.
Ομοίως θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη
παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωση τους στο Έργο.
(3) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του
Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και
λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου.
(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες
εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες – και μόνο αυτές – αιτίες.
α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο,
στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.
β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή
κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου.
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα
κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα.
δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.
(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την
αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την
πραγματική αξία του Έργου, λαμβανόμενης υπόψη και της Αναθεώρησης
(συντελεστής αναθεώρησης ΟΔΟ-2151).
(6) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές
παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.
(7) Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι μόνιμες
ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείμενη περιουσία"
καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου, που θα
χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.
7.5.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων
7.5.3 Αντικείμενο ασφάλισης
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Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι
Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους
για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε
πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της
Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου και
διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται
στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της
ασφάλισης
περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των
Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την
διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 για την προστασία
του Περιβάλλοντος.
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.
7.5.4 Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την
Οριστική Παραλαβή του Έργου
7.5.5 Όρια Αποζημίωσης
Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση
Αστικής
Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα
ακόλουθα:
α. Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον
αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων: 300.000. €/περιστατικό
β. Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο: 300.000. €/περιστατικό
γ. Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των παθόντων: 1.000.000.000 € /περιστατικό
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα
είναι κατ' ελάχιστον: 4.500.000€
Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά
την
περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των
Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την
περίοδο εκτέλεσης του Έργου.Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική
Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό
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προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερα από 100.000 € / άτομο, 300.000 € / ομαδικό ατύχημα και 600.000 €
για όλη την περίοδο ασφάλισης.
Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ θα αυξάνονται
ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση ελάχιστα όρια ασφάλισης που ισχύουν ανά
περίπτωση σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία.
7.5.6 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού "Κατά Παντός Κινδύνου".
7.5.6.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο "κατά παντός κινδύνου" θα καλύπτεται και ο
Κύριος ή Βασικός Ειδικός και Συνήθης "Βαρέως Τύπου") Μηχανικός Εξοπλισμός, ο
οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου.
7.5.6.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα
χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη
ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με
καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.
7.5.6.3 Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε
απώλειας ή ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή/και
ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία,
Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά.
7.5.6.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από
τον Κ.τ.Ε αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κ.λ.π. ακόμη
και για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 4.5.1.(4).
7.5.6.5 Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά
και τους αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προςκαι από την περιοχή του
Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την
άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνση τους από αυτό.
7. 6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
7.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία,
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις
ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.
7.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα
καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη
ρύθμιση.
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7. 7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ν Α ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 4.5 θα περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
7.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το
πάσης
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας
με
αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου
(Κ.τ.Ε), οι τυχόν Υπεργολάβοι.
7.7.2 Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι
Σύμβουλοι του Κ.τ.Ε (και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της
ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος " Διασταυρούμενη
ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των
ασφαλιζόμενων φορέων.
7.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή
εγείρεται τυχόν κατά:
- του Αναδόχου
- και/ή του Κ.τ.Ε
- και/ή των Εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε Υπηρεσιών και/ή των Συμβούλων τους
Και/ή μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση
ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη
των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής
Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που
προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη αυτών.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν
κατασχέσεων κ.λ.π., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των
ποσών
που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
7.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του
Έργου,
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη
ζημία
κ.λ.π., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό
αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
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Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση,
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής
εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η
ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη
σχετική
αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη
Σύμβαση.
7.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της
Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε
περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη,
των παραπάνω προσώπων.
7.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και
προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.
Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 7.5 θα καλύπτεται και η
ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των Συμβούλων της και/ή του προσωπικού των, που
απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας,
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:
-12-33 (ΦΕΚ 406/τΑ/33) και η τροποποίηση του με το Π.Δ. 17/78 "Περί
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων"
τΑ/77) "Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των
εκρηκτικών υλών"
-6-1980) "Σήμανση εκτελουμένων έργων σε
οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών"
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οικοδομικών εργασιών"
εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμόδιότητας
Πολιτικού Μηχανικού"
-3-1983) "Σήμανση εκτελουμένων έργων σε
οδούς εντός κατοικημένων περιοχών"
Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/τΑ/84) "Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που
αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κ.λ.π."
294/88 (ΦΕΚ 138/τΑ/88) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφαλείας
και γιατρού εργασίας"
υπόγεια έργα"
-1-89 (ΦΕΚ 59/τΔ/89) "Κτιριοδομικός
Κανονισμός" (Ειδικά το άρθρο 5, παρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων"
ς
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την
εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ".
τη
χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία,
σε συμμόρφωση με την οδηγία ΕΕ 89/ 656".
τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ".
κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με
την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ".
94) "Προστασία τωνεργαζομένων απ' τους κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ".
ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ".
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στους χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/6S4/ ΕΟΚ.
την προώθηση της
βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την
οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων", σε συμμόρφωση με την
οδηγία 92/57/ΕΟΚ.
-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β/14-1-2003) απόφαση ΠΕΧΩΔΕ.
υγιεινή των εργαζομένων

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΙΜΩΝ
9. 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/16 και τις τροποποιήσεις
του όπως ισχύει. Για κάθε φάση επιμέτρησης του έργου (π.χ. χωματουργικά, αγωγοί,
τεχνικά κ.λ.π.) απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των αντιστοίχων
επιμετρητικών στοιχείων .Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα
συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν
4412/16 και τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία
σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.
Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Ν
4412/16

και

τις

τροποποιήσεις

του,

οι

βεβαιώσεις

προόδου,

τα

δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και τα
δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π., που απαιτούνται
κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., του Ν. 3669/2008, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν και σύμφωνα με την υπόλοιπη κείμενη Νομοθεσία. Αν
συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λ.π., κατά τους
όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης, αυτές θα απομειώνουν
το πιστοποιούμενο ποσό.
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου
θα
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα
παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας από τα οποία θα
φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό το ποσοστό 6‰
που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του
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Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 731/τΒ/21-9-93) όπως ισχύει, καθώς και από τη λοιπή ισχύουσα
σχετικά νομοθεσία.
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα
οκτώ στα εκατό (18 %) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές
του Συμβατικού Τιμολογίου και των τυχόν Νέων Τιμών Μονάδας.
Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις πάσης φύσεως
επιβαρύνσεις στα υλικά, όπως σχετικά επισημαίνεται και στους Γενικούς Όρους του
Τιμολογίου.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955 και της
λοιπής σχετικής και ισχύουσας νομοθεσίας, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί
κατά την εκτέλεση του
έργου, από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς
όφελος του έργου. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε
είδους μεταφορικών του μέσων.
Επίσης, δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54
πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π., καθώς και
από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131/τΑ'/1966) και
453/66 (ΦΕΚ 16/τΑ/1966) και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία περί τροποποιήσεως
των φορολογικών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους
δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα
και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 83/τΑ/10-4-53)
Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273/τΑ/27-12-71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86/τΑ/28-4-79) και τη λοιπή
ισχύουσα νομοθεσία.
9. 2 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν 4412/16 και τις τροποποιήσεις του
Για τις νέες τιμές θα εφαρμοστεί η τελευταία κατά την αποστολή της διακήρυξης για
δημοσίευσης ισχύουσα διόρθωση των ενιαίων Τιμολογίων εγκεκριμένων με
Απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.). Σε περιπτώσεις εργασιών που δεν
καλύπτονται από τα ως άνω τιμολόγια, θα συνταχθούν νέες τιμές από τις τρέχουσες
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στην αγορά, με την απαιτούμενη αιτιολόγηση, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
4412/16 και τις τροποποιήσεις του
9. 3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που
καθορίζονται από το Ν 4412/16 και τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει.
Σε κάθε Λογαριασμό, για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται
Πίνακας κατανομής εργασιών, συμφώνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο.
9 . 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ Σ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει
απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το Ν 4412/16 και τις τροποποιήσεις του, τις
οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. Ο χρόνος συντήρησης των
απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο συντήρησης των
λοιπών εργασιών του έργου.
9 . 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον
προϋπολογισμό του έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, έχουν εφαρμογή τα
οριζόμενα στο Ν 4412/16 και τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο.Κ.Ω.
1 0. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η
Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε
προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση
των εξουσιοδοτημένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης
εργασιών, αποθηκών κ.λ.π. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και
τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να
συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες
του να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων
κατασκευών, τη διατήρηση και τη συντήρηση τους.
Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που
απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα
απαιτηθεί από την επίβλεψη.
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Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την
πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο
συμβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς
να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει
εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η
Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση με τις
τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται
επιπτώσεις από την κατασκευή τωνέργων.
1 0 . 2 ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Η χρήση εκρηκτικών υλών διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (όπως
π.χ.άρθρα 81, 82, 83 και 84 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών, ΦΕΚ931/τΒ/31-12-84 κ.λ.π.).
Έτσι ανάλογα με τη γειτνίαση του ορύγματος προς υπάρχοντα οικήματα, πυλώνες
ή/καιαγωγούς μεταφοράς Δ.Ε.Η. Υ/Τ (150ΚV), κ.λ.π. θα είναι δυνατόν:

μετώπου εξόρυξης, διάταξη και γόμωση διατρημάτων, χρήση ειδικών πλεγμάτων
ασφάλειας.κ.λ.π.)
Η χρησιμοποίηση εκρηκτικών, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα γίνεται σύμφωνα με
όσα
καθορίζει η κείμενη Νομοθεσία και σύμφωνα με άδειες που θα χορηγήσουν στον
Ανάδοχο οι
αρμόδιες Αρχές.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβεί τους πιο πάνω όρους τότε
υπέχει κάθε συνέπεια (ποινική και αστική) λόγω παράβασης των διατάξεων της
κείμενης Νομοθεσίας.
1 0 . 3 Ε ΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει
κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε
σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές.
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Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου
εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι,
χώροι απόθεσης, δρόμοι που χρησιμοποιούνται κ.λ.π.
1 0 . 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Ο.Κ.Ω.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει
δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων και εγκαταστάσεων
Ο.Κ.Ω. και των λοιπών δικτύων και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης γενικού
συμφέροντος και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της
κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο
σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή/και
χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες
κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες
κατασκευές, τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω.
κ.λ.π.

Εργασίες

εκσκαφών

κ.λ.π.

σε

θέσεις

όπου

διατηρούνται

τμήματα

οδοστρωμάτων, ή τμήματα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί ή εγκαταστάσεις
Ο.Κ.Ω ή εγκαταστάσεις και δίκτυα εξυπηρέτησης γενικού συμφέροντος γενικά πρέπει
να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα
οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον
οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των
έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ.
εκρηκτικά σε βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές
άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, ή εργασίες πασσάλων κ.λ.π. κάθε ζημιά που τυχόν
προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κ.λ.π. θα βαρύνει, ως
αποκλειστικά υπεύθυνο, τον Ανάδοχο.
Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω
αναφερθείσες αιτίες και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών
και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων,
βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια.
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης
του έργου και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε.,
σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς
τις εργασίες κατασκευής έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από
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τις αρμόδιες εταιρίες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες για την
μετατόπιση στύλων, ή απομάκρυνση υπαρχουσών γραμμών κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την
επίσπευση

της

απομάκρυνσης

των

πιο

πάνω

εμποδίων,

να

διευκολύνει

απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει
οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που
παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών
απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά
την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες,
θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο.
Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να
χρειασθούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και τους λοιπούς
φορείς ευθύνης των εγκαταστάσεων , ανήκουν όλες στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. ή άλλων εγκαταστάσεων ή δικτύων εξυπηρέτησης γενικού
συμφέροντος σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, με δικές
του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά
στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή με τις
αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. και τους λοιπούς φορείς
ευθύνης να μεριμνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει,
παρουσίαεκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών
Ο.Κ.Ω. και την ενσυνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή
τους.
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο
πλαίσιο τωνυποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνει
τα τυχόν προβλήματαπου θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. ή άλλων
οργανισμών γενικούσυμφέροντος στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να
συνυπολογίσουν την σχετικήεπιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για
χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στηροή της εργασίας, στη απόδοση των
μεθόδων εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού, στουςπόρους που πρέπει να
διαθέσει κ.λ.π.
Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. και εγκαταστάσεις και δίκτυα
εξυπηρέτησης γενικού συμφέροντος που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα
ακόλουθα:
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, τις συναντώμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την
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κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π., συνοδεύοντας τις
αναφορές του με υποδείξεις λύσης για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα.
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της
Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις
παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π. τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας πρόσθετες
αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να
προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα για τον Ανάδοχο, για παράταση
προθεσμίας του ολικού χρόνου; αποπεράτωσης του έργου.
γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει
δυνατή
η απόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση,
υπέχοντας ευθύνη σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε
περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ατόμου ή
μέσου ή οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων; είναι δε μόνος
υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες
για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ'
αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που
απασχολούνται στο έργο του.
Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του να
προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση
κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο του τ.ΥΔΕ ΒΜ5/30058/612-82 με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήμανση έργων που
εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές" {ΦΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ή την Εγκύκλιο του τ.
ΥΔΕ ΒΜ5/30428/17-6-80 με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη
σήμανση έργων που εκτελούνται έξω από κατοικημένες περιοχές (ΦΕΚ589/τΒ/30-680).
Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα
ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας και
την αποφυγή ατυχημάτων.
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Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και
ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές
ρήτρες από την Υπηρεσία, όπως παρακάτω:
Για κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από
τον Επιβλέποντα, ή τους άμεσους Προϊσταμένους του ατελής σήμανση των
εκτελουμένων έργων, ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Αναδόχου στα
προαναφερθέντα μέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο, από τον
Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, υπό
μορφή ποινικής ρήτρας, μέχρι εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150 €)ανά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ
1 2 . 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤ ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα και με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 59
του
Ν.3669/08 και στην υπ’ αριθ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/802/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265/τΒ/18-102000)
Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ≪Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα
Δημόσια Έργα και Μελέτες≫, για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εφαρμογή στο έργο
Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), σε πλήρη συμμόρφωση με τους
χρονικούς,

οικονομικούς,

ποιοτικούς

κ.λ.π.

περιορισμούς

και

όρους

που

περιλαμβάνονται στην παρούσα ΕΣΥ και στα λοιπά συμβατικά τεύχη. Για το
Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) έχουν ακόμα εφαρμογή τα οριζόμενα
στο άρθρο 59 του Ν.3669/2008 καθώς και οι αποφάσεις: ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001
(ΦΕΚ1013 Β'), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β') και ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001
(ΦΕΚ
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Β'),ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003

Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας

και

(ΦΕΚ

Δημόσιων

624

Β')

Έργων

του
και

Υφυπουργού
η

απόφαση

Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β') του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων.
Το Π.Π.Ε. θα αποτελεί την τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των ειδικών
μέτρων και πρακτικών που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της
Σύμβασης. Θα περιλαμβάνει δε κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στις
≪Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για τοπεριεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση
Προγράμματος ποιότητας Έργου≫ αρ. πρωτ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-7-2001 (ΦΕΚ
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1013/τΒ/2-8-2001). Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί σταυποπρογράμματα
ελέγχου και δοκιμών.
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία το Π.Π.Ε. με όλα τα υποστηρικτικά του
έγγραφαστοιχεία για έλεγχο, σχολιασμό και έγκριση. Τα εγκεκριμένα έγγραφα του
Π.Π.Ε. θα αποτελούντα ελεγχόμενα έγγραφα ποιότητας τα οποία ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της
συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Ποιότητας.
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί
στον Ανάδοχο οποιαδήποτε αμοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν
περιληφθεί ανηγμένα στην οικονομική προσφορά του.
1 2 . 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
To Υποπρόγραμμα Ελέγχου και Δοκιμών που είναι μέρος των Προγραμμάτων
Ενεργειών του Προγράμματος Ποιότητας, θα αναφέρεται στα ανεξάρτητα τμήματα
των κατασκευών/εξοπλισμού και θα είναι σε συμφωνία με τα συμβατικά τεύχη του
έργου. Το Υποπρόγραμμα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
i. Όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών και μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών και
ελέγχων.
ii. Συσχετισμό με τις σχετικές προδιαγραφές.
iii. Χρονικό καθορισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με:
α. τις δειγματοληψίες
β. τους ελέγχους / δοκιμές
γ. τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη
δ. την υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσμάτων (ελέγχων / δοκιμών υλικών και
κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας
υλικών και έτοιμων προϊόντων
iν. Τα εργαστήρια ελέγχου
ν. Τους υπευθύνους μηχανικούς
νi. Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία
Η υποβολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται
άμεσα. Θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και
συμπεράσματα ως προς τη συμφωνία με τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του
Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της διαδικασίας από την
δειγματοληψία μέχρι τις τελικές δοκιμές.
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Ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε
είδος και αριθμό με τους προβλεπόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και
τους κανονισμούς κ.λ.π. στους οποίους αυτή παραπέμπει.
Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται και θα αποτελούν ιδιαίτερο
Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά
των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων
δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύμφωνα με τα
Συμβατικά Τεύχη.
1 2 . 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών,
που προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και
εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν
ορίζεται κάτι στα Συμβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε
απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή
και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την εναρμόνισή του με τα λοιπά
τμήματα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει.
Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τμηματικών και ολοκληρωμένων
κατασκευών ισχύουντα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 3669/2008,
όπως ισχύει.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισμούς με
μέριμνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και
συμβατότητα τους προς την Ε.Σ.Υ. και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους κώδικες,
κανονισμούς, προδιαγραφές που αυτές παραπέμπουν.
Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την
συντήρηση του έργου καθώς και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν.
Ο Κ.τ.Ε θα ασκήσει δια της Υπηρεσίας Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control)
των υλικών, κατασκευών, εξοπλισμού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality
assurance) στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να
παρεμβαίνει με παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα των
υλικών, κατασκευών και εξοπλισμού.
Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και
προκατασκευασμένων στοιχείων, ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων
της
συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρο 60 του Ν/3660/2008.
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Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε
περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσματα ελέγχων ο Κύριος του Έργου
διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
1 3 . 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.
3669/2008 και θα έχει δύο αντίγραφα των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων
στο Γραφείο του Εργοταξίου στη διάθεση των υπηρεσιακών παραγόντων που
επισκέπτονται το έργο και του Τεχνικού Συμβούλου.
Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του
Αναδόχου, βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση
ημερολογίων του έργου και βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών.
1 3 . 2 ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την
Τελική
Επιμέτρηση, Μητρώο του Έργου, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα
αναφέρονται στην συνέχεια:
- Γενική οριζοντιογραφία υπό ενδεικτική κλίμακα 1:1.000 κατ' αντιστοιχία με τα σχέδια
των μελετών που θα απεικονίζει όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν και θα περιέχει
τα διάφορα χωροσταθμικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του
έργου με πίνακα των υψομέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύμια, τις ονομασίες των
κάθε είδους έργων κ.λ.π.
- Μηκοτομές όλων των γραμμικών έργων υπό κλίμακα 1:1.000 για τα μήκη και 1:100
για τα ύψη, διανεμημένες σε φύλλα.
- Τυπικές διατομές και διάφορες λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες και
διανεμημένες σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδίων της μελέτης, που θα απεικονίζουν
τα έργα ≪όπως κατασκευάσθηκαν≫.
- Όλα τα στοιχεία που αφορούν στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων όπως
καθορίζεται λεπτομερώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι συνοπτικά οδηγίες
λειτουργίας και συντήρησης, τεχνικά χαρακτηριστικά, πίνακες ανταλλακτικών, σχέδια
διατάξεων δικλείδων, συσκευών, κλπ σε κλίμακα 1:50, κατασκευαστικά σχέδια όλων
των ειδικών κατασκευών και πρωτόκολλα όλων των δοκιμών.
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατάτ α πρότυπα των
σχεδίων της μελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ.
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- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά
την κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες μελλοντικής
συντήρησης, στον απολογισμό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και
σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα μπορούσε, μελλοντικά ,
να χρησιμεύσει στο έργο.
- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με
υπόδειγμα
που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Συνολικά, θα υποβληθούν έξη (6) σειρές τευχών και σχεδίων του μητρώου του
έργου, τοποθετημένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες και όλα τα τεύχη και
σχέδια σε ψηφιακή μορφή.
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της,
κατά την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3669.2008, τελικής επιμέτρησης με
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος
και για λογαριασμό του Αναδόχου.
Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του
παρόντος άρθρου που δεν καλύπτονται από το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου
Μελέτης θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του
Αναδόχου.
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