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ΔΘΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΕΓΜΑΣΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΩΝ ΚΑΘ 

ΑΝΑΠΛΑΗ Κ.Υ. ΟΔΩΝ ΚΟΤΡΜΟΤΛΗ ΚΑΘ 

ΚΡΘΑΡΗ (ΣΜΗΜΑ ΟΔΟΤ ΚΡΘΑΡΗ) 

  ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:   Π.Ε. Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΘ ΝΗΩΝ ΑΘΓΑΘΟΤ 2007-

2013 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΘΟ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΣΠΑ)  

ΕΘΔΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ον. Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ. 
Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο Δ..Τ. είλαη ε δηαηύπσζε ησλ εηδηθώλ όξσλ ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ππόινηπνπο 
όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη κε ζρέδηα & δηαγξάκκαηα πνπ πεξηέρεη ε κειέηε πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζην 2ν 
άξζξν ηεο παξνύζεο θαη πξόθεηηαη λα ζπζηαζεί ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζύκβαζε . 
Οη γεληθνί όξνη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηελ Γ..Τ. πνπ είλαη ζπλεκκέλε ζηε κειέηε. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο. Αληηθείκελν ζύκβαζεο. 
 Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

 

ΔΘΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΕΓΜΑΣΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΩΝ ΚΑΘ ΑΝΑΠΛΑΗ Κ.Υ. ΟΔΩΝ ΚΟΤΡΜΟΤΛΗ ΚΑΘ ΚΡΘΑΡΗ 

 (ΣΜΗΜΑ ΟΔΟΤ ΚΡΘΑΡΗ) 
κε ηελ εξγνιαβία απηή πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ θαηά ζεηξά εθηέιεζεο ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίιεςε θύξηα κέξε ηνπ έξγνπ  
όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο. 

 

Απθπο 3ο.Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2ν ηεο Γ..Τ.  
 

Απθπο 4ο.Ιζρύνπζεο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ηζρύνπλ νη νδεγίεο ησλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ. Δ. θαη Γ.Σ. θαη εθαξκόδνληαη νη 
αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ Π.Σ.Π. ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηε πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηόο αλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη ηα έξγα ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ πνπ ηζρύνπλ θαη απνθάζεσλ ηνπ 
ΤΠΔΥΩΓΔ ( π.ρ. θαλνληζκόο νπιηζκέλνπ ζθπξ/ηνο αληηζεηζκηθόο θαλνληζκόο , θαλνληζκόο θνξηίσλ δνκηθώλ έξγσλ θιπ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο πκβαηηθά ζηνηρεία  
 Ιζρύνπλ όπσο θαηά ζεηξά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3ν ηεο Γ..Τ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο. Πεγέο αδξαλώλ πιηθώλ . 
 Σα αδξαλή πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνύλ θαηόπηλ θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο από ζέζεηο 
ιαηνκείσλ & νξπρείσλ πνπ δείρλνληαη , θαηά πξνζέγγηζε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή πνπ ζα θαζνξηζηνύλ , ζπκπιεξσκαηηθώο θαηά ην 
ζηάδην ηεο εθηειέζεσο. 
Οη αθξηβείο ζέζεηο ιήςεσο πιηθώλ ζα επηιεγνύλ από ηνλ αλάδνρν & πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηελ Τπεξεζία 
Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ αλάδνρν λα πξνκεζεπηεί αδξαλή πιηθά , ρεηκάξξσλ γηα ηα νπνία ε κεηαθνξά ηνπο 
πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο ( κε θπβνρηιηόκεηξνλ ) από πιεζηέζηεξε ζην έξγν πεγή ή ζέζε αλ δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ηεο νπόηε ν 
αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κε βάζε ηε κηθξόηεξε απόζηαζε κεηαθνξάο. 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη πξηλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθώλ λα πξνβεί κε κέξηκλα & δαπάλεο ηνπ 
ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνύ ηεο από εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην , πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ. 
ε πεξίπησζε κε επαξθείο ή αθαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ από ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Ο αλάδνρνο ζύκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεύξεζε ησλ θαηαιιήισλ πεγώλ ιήςεσο πιηθώλ είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά ησλ θαηαιιήισλ ή 
αθόκα θαη από ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή , επηβαξπλόκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε. 
 Σν δεκόζην δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηελ απαιινηξίσζε εθηάζεσο θαηαιιήισλ γηα ηελ πεξηνρή πιηθνύ πξνο 
ρξήζε ηνπ αλαδόρνπ ζην έξγν. 
Πξέπεη ζπλεπώο απηόο ζηηο ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ , λα ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο από νηνλδήπνηε ιόγσ 
απαηηνύκελεο πξόζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα από ηδησηηθά ή θνηλνηηθά ιαηνκεία , νξπρεία , θνίηε  ρεηκάξξσλ πνηακώλ θιπ. ησλ 
αλαγθαηνύλησλ πιηθώλ , γηα ηελ κίζζσζε ή αγνξά εθηάζεσλ πξνο παξαγσγή ησλ πιηθώλ απηώλ . 
 Ο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθώλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ’όιε ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ ηνπ 
έξγνπ κε κέξηκλα , επζύλε & δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ θαη θάησ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ππεξεζίαο . 
Ο αλάδνρνο έρεη αθέξαηε ηελ επζύλε γηα ηελ άξηζηε πνηόηεηα θαη  ζύκθσλα πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πάζεο 
θύζεσο εηδώλ & πιηθώλ θιπ. πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο & εμππαθνύεηαη ζηελ πξνζθνξά πνπ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε 
θαη επζύλε ηεο έληερλεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ κε δνκηθά πιηθά . 



  
  

 Ωο εθ ηνύηνπ ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο δηαζηάζεσλ θιπ. 
ηόζν ηεο πάζεο θύζεσο εηδώλ , πιηθώλ θιπ. & ησλ εξγαζηώλ. 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη  λα θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ αλαθεξνκέλσλ ζηα 
Γεληθά Έμνδα ηνπ ρσξίο βέβαηα απηό λα απαιιάζζεη από επζύλε ηνλ αλάδνρν , λα είλαη κνλαδηθόο 7 εμ’ νινθιήξνπ ππεύζπλνο γηα ηε 
πνηόηεηα & ην δόθηκν  ησλ πάζεο θύζεσο εηδώλ , πιηθώλ θιπ. & ησλ εξγαζηώλ. 
 Σα θαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ππνρξενύηαη ζε ρώξν πνπ νθείιεη ν αλάδνρνο λα εμεύξεη . Η ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη 
θακία ππνρξέσζε γηα νξηζκέλν ρξόλν ηέηνησλ ρώξσλ απνδεκίσζε ηνπ αλαδόρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο.  
Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλε κε   ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ   πνπ ζα αλαδεηρηεί κεηά από δηαγσληζκό    
 Σν ζύζηεκα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 609/85.  

ύζηεξα από δηαθήξπμε πνπ εθδίδεηαη από ην Γήκαξρν  ΡΕΘΤΜΝΗ 
............................. ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκό.......................................... απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ............................... 
πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Γ/λζε Σνπ Απη/ζεο & Γ/ζεο Ρεζύκλεο 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο.  Πξ/ζκνο έξγνπ. 

 Ο ζπλνιηθόο πξ/ζκνο ηνπ ηνπ έξγνπ είλαη:     1. 100.000 ,00 €  πνπ αλαιύεηαη  

α) πξ/ζκνο εξγαζηώλ κε εξγνιαβία   :                               870.256,92  € 

β) πξόβιεςε αλαζεώξεζεο :                         9.052,00  € 

γ) Απνινγηζηηθά :                                                                 15.000,00 € 

δ) Φ.Π.Α :                     205.691,05 €  
 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην  Π. Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΘ ΝΗΩΝ ΑΘΓΑΘΟΤ 2007-2013 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΘΟ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΣΠΑ). 
                         
ΑΡΘΡΟ 9ο . Εγγςήζειρ 
  

Η εγγύεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη  17.710,00   Δπξώ 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3263/2004 απαηηείηαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

πνζνύ 44.270,00   Δπξώ δειαδή ζε πνζνζηό (5%) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα θνλδύιηα 

ηεο αλαζεώξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ είλαη κεγαιύηεξν ηνπ νξίνπ 12%, πξνθεηκέλνπ λα 
ππνγξαθεί ε ζύκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ, πξόζζεηε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλ α κε 
ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3263/2004.  
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ όισλ ησλ κειώλ ηεο Κνηλνπξαμίαο (άξζξν 35 παξ. 2 ηνπ 
Π.Γ. 609/85). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο.  

α) Η ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε  10 ( δέκα ) κήλεο  θαη αξρίδεη 15 εκέξεο κεηά ηελ 

ππνγξαθή  ηεο ζύκβαζεο εθηόο αλ άιισο αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε.  
Δπίζεο θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ  
σο αθνινύζσο. 
1.  
2.  
3.  
Οη αλσηέξσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο έρνπλ εθαξκνγή εθ’ όζνλ νξίδνληαη ξεηά ζηελ ζύκβαζε.  
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαζηεί αλάγθε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο αξρηθήο θαζνξηζκέλεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 
γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ( θαηξηθέο ζπλζήθεο  ειιείςεηο πηζηώζεσλ , αύμεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θιπ.) είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηε πεξίπησζε απηή κε αίηεζε ηνπ πξνο ηελ θνηλόηεηα πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί & ζηελ Γ/λνπζα 
ππεξεζία λα δεηήζεη παξάηαζε πνπ εγθξίλεηαη απ’ ην Γ.. κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ Γεκ. Έξγσλ.  
β) Η πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο 
ζύκβαζεο & επηβάιιεηαη γηα αξηζκό εκεξώλ ίζε κε ην 20 % ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δει. 114 κέξεο. Γηα ηηο επόκελεο & 
κέρξη αθόκα 15% ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δει. 86 κέξεο , επηβάιιεηαη ην 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο.  
Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ηεο ζύκβαζεο  εθαξκνδνκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3263/04. 
Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνύ ρξεκαηηθνύ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο, καδί κε ην πνζό ησλ ηπρόλ 
ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεώξεζε θαη ην Φ.Π.Α., πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνύλ ζπλνιηθά 
πνζνζηό 6% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.  
γ) Όηαλ ν ρξόλνο απνπεξάησζεο ελόο έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ θαη εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά 
ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, κπνξεί κε ηε ζύκβαζε λα πεξηνξηζηνύλ νη αλσηέξσ ρξόλνη γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ κέρξη 
ην κηζό, κε αλάινγε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο εκεξήζηαο πνηληθήο ξήηξαο, δηαηεξνύκελνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο πνηληθήο 
ξήηξαο. 

πποβλέπεηαι η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ ζηνλ Αλάδνρν  

ΔΕΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνύζα ζύκβαζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 11.  
Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο. 
 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 32 ηνπ Π.Γ. 609/85 ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε δηάζηεκα 10 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη λα ππνβάιεη ζηε δ/λνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ . 
 Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα αξρίζεη πξνο απνθπγήλ θαζπζηεξήζεσλ πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε 
ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνύλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο . Η έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη από ηελ 
Γ/λνπζα ππεξεζία ην αξγόηεξν ζε 20 εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ. 



  
  

 

ΑΡΘΡΟ 12.  
Πνηόηεηα πιηθώλ - εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη. 

Ο Επγολάβορ ςποσπεούηαι να εκπονήζει ππόγπαμμα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ. 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα ηε θαηαζθεπή πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ 
εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 46 ηνπ Π.Γ. 609/85 ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνύλ θαηάιιεια. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνύκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηόζν ησλ πιηθώλ & ησλ κερ/ησλ 
όζν θαη ησλ ειέγρσλ θαηαζθεπήο δηαζέηνληαο κε κέξηκλα & δαπάλεο ηνπ ηα θαηάιιεια εξγνηαμηαθά εξγαζηήξηα εθνδηαζκέλα κε όια ηα 
απαηηνύκελα κέζα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό πξνο εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηώλ θαη δνθηκώλ ειέγρνπ. 
ε πεξίπησζε ζπζθεπώλ κερ/ησλ ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη ζε εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δξγσλ ή άιια θξαηηθά 
εξγαζηήξηα . 

 

ΑΡΘΡΟ13.  
Μειέηεο & ζρέδηα ησλ έξγσλ . Τςόκεηξα θπζηθνύ εδάθνπο . 
Με ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν ζα παξαδνζνύλ από ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία όια ηα ππάξρνληα ζρέδηα θαη ζηνηρεία 
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επαλαιεζεύζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
εδάθνπο λα ιακβάλεη απ’ αξρήο ηνύηα , εθόζνλ δελ ππάξρνπλ κε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ κε δαπάλεο πνπ 
ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Η δαπάλε εθαξκνγήο ησλ κεθνηνκώλ αγσγώλ , δξόκσλ , ηάθξσλ , ζεκειίσλ θιπ. ησλ νπνίσλ 
δελ έγηλε ράξαμε ζην έδαθνο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ή απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14.  
Νέεο ηηκέο κνλάδνο – ηξνπνπνίεζε  Πξ/κνύ ( . Πίλαθαο - Αλαζεώξεζε Σηκώλ) 
Έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 12,14 & 44 ηνπ Π.Γ. 609/85. Πξνθεηκέλνπ πεξί θαζνξηζκνύ λέσλ ηηκώλ , νη ηηκέο 
ιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηελ αλάιπζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε κειέηε . 
Αθνινπζνύλ ηα ππόινηπα κε ηελ εμήο ζεηξά . 
Α.Σ.Δ.Ο , Α.Σ.Ο.Δ,  
Μεηαθνξέο πιεξώλνληαη κόλν εθ’όζνλ ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηεο αλάιπζεο νξίδεηαη ή θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Σερληθή Έθζεζε . 

 

ΑΡΘΡΟ 15.  
Γεληθά έμνδα θαη όθεινο εξγνιάβνπ. 
ηελ εξγνιαβία πνπ αλαθέξεηαη ε παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ ηζρύνπλ ηα παξαθάησ εξγνιαβηθά πνζνζηά . 

α) ...............18%............ (%) επί ηεο ηεο αμίαο εθηειεζζεηζώλ εξγαζηώλ πνπ πηζηνπνηνύληαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνύ 
ηηκνινγίνπ θαη ησλ λέσλ ηηκώλ κνλάδαο. 

β)................18%...........(%) επί ηηο αμίαο ησλ πιηθώλ πνπ πξνκεζεύνληαη από ηνλ αλάδνρν θαη εκεξνκηζζίσλ γηα εθηέιεζε 
απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ .  
Σν πνζνζηό απηό ππόθεηληαη ζηελ ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 
Οη δηελεξγνύζεο πιεξσκέο ππόθεηληαη ζε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. 
ε θάζε πεξίπησζε  γίλεηαη θξάηεζε 5% ζην θόζηνο εξγαζηώλ θαη 10% ζην θόζηνο αγνξάο πιηθώλ . Οη θξαηήζεηο απηέο κπνξνύλ λα 
αληηθαηαζηαζνύλ κε ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηά ηα ινηπά σο ελ άξζξν 27 ηνπ Π.Γ.609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 16.  
Κξαηήζεηο Φόξνπ. 
Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο ηα ηέιε θαη εηζθνξέο ππέξ Γεκνζίνπ ΙΚΑ θαη ηξίησλ σο θαησηέξσ: 
α) Γηα έξγα & πξνκήζεηα εθηεινύκελα από πηζηώζεηο εζόδσλ ησλ δήκσλ & θνηλνηήησλ ή θξαηηθνύ πξ/ζκνύ. 
1. Φόξνο εηζνδήκαηνο              1,5% 
2. ΣΑΓΚΤ    2,0% 
3. ΣΤΓΚ    1,0% 
4. ΣΠΔΓΔΔ    1,0% 
5. ΣΜΔΓΔ    1,0 ή 2,0% 
6. ΔΜΠ    0,5% 
7. ΣΔΔ                 0,2% 
β) Γηα έξγα & πξνκήζεηεο εθηεινύκελα από πηζηώζεηο Γεκ. Δπελδύζεσλ. 
1. Φόξνο εηζνδήκαηνο  0% 
2. Σέινο ραξηνζήκνπ  6% 

 

ΑΡΘΡΟ 17.  
Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ εξγνιάβνπ. 

Ο επγολάβορ ςποσπεούηαι για ηα απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηο επγοηάξιο ζύμθυνα με ηην εγκύκλιο 27/2012 

ΤΠΑΝ και ΤΠΟΜΕΔΘ 
Ο εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίδεη θαηά ησλ αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο από ην Κξάηνο ην 
πξνζσπηθό επζπλόκελνο απνθιεηζηηθά εμ νινθιήξνπ γηα ηνλ ελ ιόγσ θίλδπλν εθόζνλ ην πξνζσπηθό δελ ππάγεηαη ζε νξγαληζκνύο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνληαο ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν. 
Η εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνιάβνπ βεβαηνύληαη κε ηελ πξνζαγσγή από απηό αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζην 
αζθνύληα ηελ επίβιεςε ησλ έξγσλ όξγαλα δηθαηνπκέλνπ ηνπ εξγνδόηε λα παξαθξαηεί από ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εξγνιάβνπ ηα θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ πνζό κέρξη ηεο πξνζαγσγήο ησλ αλσηέξσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. 

 Ππόλητη και Ανηιμεηώπιζη ηος επγαζιακού κινδύνος καηά ηην καηαζκεςή Δημοζίυν Έπγυν 

 (ΑΤ και ΦΑΤ)  

1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο  
      Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξόπν αζθαιή θαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 
νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, όπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 
  2. ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ).  



  
  

      Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ώζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθόο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:  
 
      2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ.  
 
      2.2 Οξηζκόο ηερληθνύ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ Δξγαζίαο. Δηδηθόηεξα θαη ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ ζεζκώλ 
απηώλ, ηα πξνζόληα θαη θαζήθνληα ησλ αηόκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ 
αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζώο θαη ηνπ γηαηξνύ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν-1568/85, ΠΓ-
17/96, ΠΓ-305/96, ΠΓ-294/88). Η αλάζεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο 
θαζώο θαη ηνπ γηαηξνύ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκόδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. 
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνύ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνύ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, 
αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπόλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ, εθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνύ, θιπ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ-95/99, ΠΓ-17/96 ) 
από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ (ΔΞΤΠΠ).  
 
      2.3 Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνύ αλαδόρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.  
 
      2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηώλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.  
 
      2.5 Δθπόλεζε δηαδηθαζηώλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνύληαη δηαδηθαζίεο γηα:  
      αλαθνξά αηπρήκαηνο,  
      δηεξεύλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,  
      αληηκεηώπηζε έθηαθηεο αλάγθεο,  
      ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,  
      εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ,  
      ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ  
 
      2.6 Καηάξηηζε εηδηθώλ κειεηώλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο όπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη 
από ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.  
 
      2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ  
      Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεώξεζε ησλ ρώξσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ, ησλ κεζόδσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ 
εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνύλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλόξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο 
πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη γξαπηά.  
 
      2.8. 'Αιιεο πξνβιέςεηο  
      Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ζην 'Δξγν πξνο ην αξκόδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ  
      Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ  
      Οδεγίεο αζθαινύο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή από όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην εξγνηάμην.  
      Πξόβιεςε γηα ζύγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ 
ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνύ Δξγαζίαο.  
 
      2.9. Τπνρξέσζε αλαδόρνπ γηα αλαζεώξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη λα θάλεη 
ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο όζνλ αθνξά ζέκαηα 
ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθό ΦΑΤ.  
      Σν ΑΤ αλαπξνζαξκόδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπώο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξώλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
'Δξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ώζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη όπσο απηό θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε 
πνπ δελ έρεη παξαδνζεί από ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηόο ππνρξενύηαη ζηε ζύληαμε 
ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκόζην. 
      
 Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:  
 
      2.9.1. Γεληθά  
      Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ,  
      ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  
      Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ,  
      ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ,  
      ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ  
 
      2.9.2. Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο.  
 
      2.9.3. ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  
 
      2.9.4. Ρύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.  
 
      2.9.5. Καζνξηζκό ησλ ρώξσλ απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.  
 
      2.9.6. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδύλσλ πιηθώλ.  
 
      2.9.7. Γηεπζέηεζε ρώξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηώλ.  
 
      2.9.8. Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πρ εηδηθνί ηύπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο 
κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα πξόζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε ύςνο.  
 
      2.9.9. Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  



  
  

 
      2.9.10. Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδύλσλ, ησλ πεγώλ θηλδύλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο θάζε θάζεο θαη 
ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο πρ  
      Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδύλνπ  
      Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδύλνπ  
      Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδύλνπ  
      ε πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη.  
 
      2.9.11. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδύλνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ.  
 
      2.9.12. Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθό θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηνπ, θαζώο θαη 
εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (Παξάξηεκα II ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ-305/96).  
      Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:  
      2.9.Α Γεληθά:  
      είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ,        
       αθξηβή δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ,  
      αξηζκό αδείαο,  
      ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ,  
      ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ.  
      2.9.Β ηνηρεία από ην κεηξών ηνπ έξγνπ:  
      ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  
      παξαδνρέο κειέηεο,  
      ηα ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε".  
      2.9.Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηηο 
ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνύ 
θιπ.  
      Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ζηελ απνθπγή 
θηλδύλσλ από ηα δηάθνξα δίθηπα (ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, αεξίσλ, αηκνύ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.  
 
      2.9.Γ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.  
      Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη:  
      Σνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πρ όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ από ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο ρξήζηεο ώζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλόησλ.  
      Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνύ 
εμνπιηζκνύ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ θιπ.  
      Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.  
      Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 
ειεγθηηθώλ αξρώλ. Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ππνρξενύηαη λα παξαθνινπζεί ηελ ύπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ.  
      Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεύεη ην έξγν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη 
θπιάζζεηαη κε επζύλε ηνπ ΚηΔ.  
      3. Γαπάλε ζύληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ  
      'Οιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνύληαη από ην λόκν, 
βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί από απηόλ θαηά ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. 
 Σξόπνο Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ. 
 ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ εξγαζηώλ ηζρύνπλ ηα νξηζκέλα από ην άξζξν ηνπ ΑΣΟΔ θαη ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο εξγνιαβίαο. 
Κάζε είδνπο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηξόπνο επηκέηξεζεο , επηκεηξνύληαη & πιεξώλνληαη κόλν σο 
πξνο ηηο πξαγκαηηθά εθηειεζζείζεο κνλάδεο κε ιακβαλνκέλσλ ππ όςε ησλ νηνλδήπνηε αληηζέησλ ζπλεζεηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20.  
Δηδηθέο δαπάλεο &έμνδα πνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδόρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά απηόλ. 
1. Απνδεκίσζεο ηδηνθηεηώλ εθκηζζσηώλ ή κηζζσηώλ. 
α) Σσλ πεξηνρώλ ιήςεσο αδξαλώλ  
β) Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κερ/ησλ & εξγνηαμίσλ. 
γ) Σσλ πξνζπειάζεσο πξνο ηα εξγνηάμηα  
δ) ΟΙ δαπάλεο απνδεκίσζεο ησλ πεγώλ ιήςεσο αδξαλώλ 
 Δπίζεο από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ δελ αλαιακβάλεηαη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρόλ δπζρέξεηεο ηνπ αλαδόρνπ ζρεηηθά κε ηελ 
εμεύξεζε  πεγώλ ιήςεσο αδξαλώλ πιηθώλ. 
2. ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηύρεκα  

 

ΑΡΘΡΟ 21. 
 Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηώλ . Σειηθή επηκέηξεζε. 
 Μεηά ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ όπσο νξίδεη ην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ.609/85 & εληόο δηκήλνπ ην 
αξγόηεξν ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Γ/λνπζα ππεξεζία ηελ ηειηθή επηκέηξεζε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 
609/85. 
Η κε εθπξόζεζκε ππνβνιή ζπλεπάγεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα 2 ν/ννν επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν γηα 
θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22. 
Πξνζσξηλή  παξαιαβή-νξηζηηθή 
 Παξαιαβή ρξόλνο Δγγύεζεο  



  
  

 Ωο πξνο ηελ πξνζσξηλή & νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρύνπλ ηα άξζξα 53 θαη 55 ηνπ Π.Γ. 609/85 ζε ζπλδπαζκό κε ην 
Π.Γ. 76/85 θαη ηα Π.Γ. 28/30. 
 Ο ρξόλνο εγγύεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ από ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Π.Γ. 609/85 
νξίδεηαη ζε 15 κήλεο , εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Σερληθή Έθζεζε . Ο ρξόλνο ζπληήξεζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ηειηθήο 
επηκέηξεζεο από κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ. 
 
 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΕΘ  ΡΕΘΤΜΝΟ  28-5-2013 

Η Πποιζηαμένη Σ.Τ. Δήμος  Ο ςνηάξαρ 
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