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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1

Θα εκτελεστούν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες διάνοιξης οδών στο τμήμα
Β2 και Ζ2 λόγω του ότι είναι σχεδόν διαμορφωμένες. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί
κρασπεδόρειθρο

εκατέρωθεν

της

οδού,

υλικά

οδοποιίας

και

τέλος

θα

ασφαλτοστρωθεί. Η ασφαλτική στρώση θα είναι συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Στην οδό μεταξύ στα ΟΤ 44-45-1-2, λόγω υψομετρικής διαφοράς θα εκτελεστούν
εργασίες εκβραχισμού και θα κατασκευαστεί τοιχίο ανάσχεσης επιχωματισμών στο
τμήμα της οδού στην ιδιοκτησία Σκαρπαθιωτάκη.
1.1

Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον
προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 22.853,21 € με Φ.Π.Α 17%

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
2.1

Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συνολική κατά το
έντυπο Προσφοράς Ποσοστών Έκπτωσης αξία του έργου (Άθροισμα ΣΠ).

2.2

Συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του Περιγραφικού
Τιμολογίου Μελέτης Οδοποιίας μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης
που προσέφερε ο ανάδοχος. Στην προσφορά ποσοστών έκπτωσης και αυξημένες
κατά το εργολαβικό ποσοστό, για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.1

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η
ανάθεση και η εκτέλεση του έργου, είναι όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της
διακήρυξης, όπου και καθορίζεται η σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ τους.

3.2

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη
παράγραφο,

τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 7ζ του Ν. 4412/2016.
Οι Ευρωκώδικες.
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ.
Υ.Δ.Ε.).
4. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
3.3 Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε
συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση
ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον εργοδότη την σχετική
διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την
έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με την σύμβαση αναλαμβάνει ρητά
να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη
της μελέτης αυτής.
1.
2.
3.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1

Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο
τεκμήριο ότι ο ανάδοχος

4.1.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών,
ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πηγές
προμήθειας των υλικών, τη μεταφορά τους στο χώρο του έργου, την αποθήκευση
των υλικών, τη συγκέντρωση, απόθεση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών,
την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των απαραίτητων
μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση στο χώρο του
έργου.
4.1.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης προμελέτης και
τα τεύχη δημοπράτησης και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση
των εργασιών.
4.1.3 Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
το έργο, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις
συμβατικές υποχρεώσεις του.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
5.1

Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται η σχετική σύμβαση από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του Δήμου Ανατολικής Σάμου και τον Ανάδοχο.

5.2

Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται να προσέλθει ο ανάδοχος στα γραφεία
του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν
4412/2016 μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10)
ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έγγραφη πρόσκληση γίνεται
συγχρόνως με την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της αντίστοιχης εγκριτικής του
αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. Μέσα στην
τασσόμενη προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές
εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από τη σύμβαση έγγραφα.

5.3

Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του
και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής
σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς
καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα
νόμιμα αποτελέσματά της.

5.4

Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισμό,
επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες
για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε
προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου.
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν. 4412/2016 η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση
κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης και το
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ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α). Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται το κονδύλιο των
απροβλέπτων της αναθεώρησης και δεν περιλαμβάνεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/2016
συμπληρώνεται με κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο. Οι
κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των
εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται
προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι
κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή
ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής
περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση
αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου,
συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι
επιμετρήσεις.
6.2

Γενικά για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αρχική και συμπληρωματική, για την
συμπλήρωση τους με τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωμές του αναδόχου, τις
μειώσεις αυτών, την επιστροφή τους καθώς και για τον τρόπο τον οποίο παρέχονται
αυτές, έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

7.1

Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο
ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και
υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

7.2

Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το
χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά
με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες
χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών.
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η
έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή
δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή
συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές
του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από
μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με
υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου.

7.3

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του
έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά
ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το
χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει
την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και
συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.
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7.4

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι μια από τις
βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την
επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

8.1

Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται συνολική προθεσμία δύο (2) μήνες,
που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παράταση της
συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του
εργοδότη ή λόγω ανωτέρας βίας. Η παράταση αυτή θα χορηγείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μόνο κατά την απόλυτη κρίση της
υπηρεσίας.

8.2

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου
με απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, με
ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και
εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον
ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εκ μέρους του
εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κλπ απασχόληση προσωπικού
θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα
συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών

8.3

Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας δεν ορίζονται τμηματικές
προθεσμίες σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 (Σε
περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται
προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, μπορεί η
σύμβαση να μην προβλέπει τμηματικές προθεσμίες)

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
9.1

Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο
8 της παρούσας συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με το άρθρο
148 του Ν. 4412/2016 ποινικές ρήτρες και για τα καθοριζόμενα σε αυτό χρονικά
διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα παρακρατούνται από τις
πιστοποιήσεις του έργου.

9.2

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της
συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας
αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%)
της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις
επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής
προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της
σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την
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αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική
προθεσμία του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας
δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού
ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..(άρθρο 148 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
9.3

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις από τη σύμβαση υποχρεώσεις
του ή δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ)
– ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
10.1

Επί της αξίας των τιμών μονάδας εργασιών του Τιμολογίου Μελέτης (παρ. 1.3 του
άρθρου 1) της παρούσας εργολαβίας προστίθεται ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό
(18%) για γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του αναδόχου. Το ίδιο ποσοστό γενικών
εξόδων, οφέλους κλπ. ισχύει και για τις παρακάτω περιπτώσεις:
10.1.1 Επί της αξίας των εργασιών των Νέων Τιμών Μονάδας, που τυχόν θα
συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, αν αυτό επιτρέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία.
10.1.2 Επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών του
εργολάβου κλπ., τα οποία δαπανώνται ή καταβάλλονται για εκτέλεση
απολογιστικών εργασιών, και τα οποία δεν υπόκεινται στην έκπτωση της
δημοπρασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. Στην
έκπτωση όμως αυτή υπόκειται το παραπάνω εργολαβικό ποσοστό.

10.2

Οι πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα σύμφωνα με τους λογαριασμούς που εκδίδονται
για πλήρως περαιωμένες εργασίες και υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις
τους, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και των κρατήσεων 0,6% & 0,25% , σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (Β' 2235) όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του αρ. 14 του Ν.
4612/2019.

10.3

Οι τιμές μονάδος του Περιγραφικού Τιμολογίου Οδοποιίας, περιλαμβάνουν τις κάθε
είδους επιβαρύνσεις τους, δηλαδή φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ.
Κάθε απαλλαγή από οποιαδήποτε επιβάρυνση της παραγράφου 8.2, που τυχόν θα
δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, θα εκπέσει για ωφέλεια του έργου.
Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα κανονισθούν.

10.4

Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και θα καταβληθεί
από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο σύμφωνα με το νόμο.
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10.5

Τμηματικές πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα και για τα υλικά που προσκομίσθηκαν
στο εργοτάξιο και έχουν βεβαιωθεί από την Υπηρεσία και βάσει πιστοποιήσεων, που
θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

10.6

Τα στοιχεία που καθορίζονται από τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016
συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και
υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήματα
ενός μηνός, όπως και στην παράγραφο 8.2 παραπάνω αναφέρεται.

10.7

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
11.1

Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν
περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση
και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες, λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων, συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

11.2

Αν υπάρξει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν προκύπτουν από αλλαγές της
μελέτης, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται
αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με
το άρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται
από τα απρόβλεπτα της σύμβασης.

11.3

Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

11.4

Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία που αφορά το τμήμα του έργου που
εκτελείται με τιμές μονάδος, η τιμή της που θα κανονιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω
11.2 και 11.3 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 και όφελος του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

12.1

Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

12.2

Για την αναθεώρηση θα εφαρμοσθούν οι συντελεστές των άρθρων, που
αναγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

13.1

Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
έργου και της σχετικής εγκριτικής του απόφασης, αντίτυπα ή αντίγραφα των οποίων
επισυνάπτονται στον τελικό λογαριασμό.

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
14.1

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση
από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα
που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία στα συμβατικά
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στοιχεία ορίζεται ότι θα είναι από την αλλοδαπή. Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και να υπάρχει επίσημος αντιπρόσωπος στη χώρα
μας.
14.2

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των
Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα
συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απόλυτης
εγκρίσεως του αρμόδιου οργάνου της επιβλέψεως, σχετικά με τη προέλευση, τις
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις
προδιαγραφές κ.λπ.

14.3

Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη
συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.
4412/2016.

14.4

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον
ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η
ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση
των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το
ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες
δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή
μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό
του ελαττώματος.

14.7

Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση
εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταμένης αρχής
στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται,
αν ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διαταγή του το
ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του
ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των
κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο. Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται
οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή της μπορεί να διατάξει
τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή

14.8

Γενικά έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 καθώς
και του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν τις διαδικασίες
αποκατάστασης ελαττωμάτων στα έργα.
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

15.1

Για τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών καθώς και τυχόν νέων
εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται από τα σχετικά άρθρα των εγκεκριμένων
Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών.
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15.2

Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος
επιμέτρησης, θα επιμετρείται και θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνο
εκτελεσθείσες μονάδες.
ΑΡΘΡΟ 16: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

16.1

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες
από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα
κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο
παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν
οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού.
Κατ' εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου
στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον
ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας
καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

16.2

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα
κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία
αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη
διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη
πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν
είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική
μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος

16.3

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών
και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του
φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με
δικές του δαπάνες

16.4

Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν εφαρμογή
όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

17.1

Ο καθορισμός από τα σχέδια των μελετών και τις οδηγίες της Τεχνικής Περιγραφής
και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των
εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ.) δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια
εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε
επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του έργου.

17.2

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται
κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος
από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου
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πρέπει να είναι άρτιο και αρμονικό ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα
τμήματα του συνολικού έργου.
17.3

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο
ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στον εύλογο χρόνο που
θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να το εκτελέσει σε βάρος
και για λογαριασμό του αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και με την τιμή που θα
ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

17.4

Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνηση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά
συμβατικά στοιχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα, και πάντως
πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία
και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. Δεν θα αναγνωρισθεί καμία οδηγία,
απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση
του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών, άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

18.1

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το
άρθρο 146 του Ν. 4412/2016.

18.2

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο θα συντάσσεται κατά τον
χρόνο εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών,
άρθρο 151 του Ν. 4412/2016, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι
εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύναται να πιστοποιηθούν.
ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

19.1

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή
λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για τους επόμενους δεκαπέντε (15)
μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης του, σύμφωνα με το
άρθρο 171 του Ν. 4412/2016.

19.2

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 σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
20.1

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τόσο για την εφαρμογή όσο και για την ποιότητα
και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως
έλεγχος, που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα
τρόπο από την ευθύνη.

20.2

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των
υλικών που θα χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά των εργασιών σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
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ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
21.1

Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.
4412/2016.

21.2

Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.
4412/2016.

21.3

Για τη προσωρινή παραλαβή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.
4412/2016.

21.4

Για την οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

22.1

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό
προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ), σύμφωνα με
τις σχετικές για τους Οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του
αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το
ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το
Κράτος.
ΑΡΘΡΟ 23: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

23.1

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κλπ. και οφείλει να
ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά
με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ.

23.2

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τις εγκεκριμένες διατάξεις των
Τεχνικών Κανονισμών, να οργανώσει τα συνεργεία του σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν εκάστοτε με τους εργατικούς νόμους και ιδίως σχετικά με τις ημέρες και
ώρες εργασίας, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, την
ασφάλεια εργατών και να τηρεί τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις όπως και αυτές
του ΓΟΚ, Κτιριοδομικού Κανονισμού κλπ.

23.3

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των σχετικών νόμων και
υποχρεούται να ελέγχει όλα τα παραπάνω με τα υπεύθυνα όργανά του και κυρίως
με τους διπλωματούχους μηχανικούς που χρησιμοποιεί και οι οποίοι φέρουν κάθε
σχετική ευθύνη.

23.4

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των μέσων που χρησιμοποιεί και των
έργων που εκτελούνται και για κάθε ατύχημα, φθορά ή ζημιά που θα συμβεί τυχόν
στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία δική
του ή μελών του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των παραπάνω
εργασιών.
Αν αποδοθεί τυχόν ευθύνη, οποιασδήποτε φύσεως στον Εργοδότη ή στους
επιβλέποντες μηχανικούς του, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, ο
ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον Εργοδότη στο ακέραιο, για κάθε ζημία του, θετική
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ή αποθετική, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν καταβολή για λόγους ηθικής
βλάβης ή ψυχικής οδύνης.
23.5 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην μη
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ 24: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
24.1

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από
ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της σύμβασης και τις
εντολές των αρμοδίων οργάνων της επίβλεψης του έργου
ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σάμος, 18/2/2020

Σάμος, 18/2/2020

Ο Α./της Δ/ντής ΤΥ

ΔΕΛΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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