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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ (Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ.) 

 
 

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΕΡΓΟΥ 

 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 

 

1.1.1. Το αντικείµενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων ( Γενικής & Ειδικής ) είναι η διατύπωση των 

γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το έργο της 

επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας και των λοιπών 

τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 

 

1.1.2. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην “πραγµατοποίηση του έργου” της επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι 

δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

1.1.3. Ο όρος “Πραγµατοποίηση του Έργου” σηµαίνει την κατασκευή του, την εκπόνηση των τυχόν αναγκαίων 

µελετών (σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων 

δηµοπράτησης), και την τυχόν εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών (εφόσον για τις τελευταίες δοθεί 

σχετική εντολή από την Υπηρεσία). 

 

1.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΕΡΓΟΥ 

 

 Στις υπό εκτέλεση εργασίες αυτής της εργολαβίας περιλαµβάνονται : 

 

1.2.1. Αντικείµενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας, έως 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών δηµοπράτησης του έργου «∆εξαµενισµός - Συντήρηση Πλωτής 
Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021». Η επισκευή και συντήρηση της πλωτής Γέφυρας που 
θα γίνει µε το παρόν έργο, περιλαµβάνει εργασίες  συντηρήσεων που παρουσιάζονται συχνά καθώς 
και επιθεωρήσεων για την διατήρηση σε ισχύ του Π.Γ.Ε. της πλωτής γέφυρας 
 

1.2.2. Οι προβλεπόµενες στη Τεχνική Περιγραφή εργασίες. 

 

1.2.3. Η έκδοση όλων των απαιτουµένων πιστοποιητικών από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων 

(Κ.Ε.Ε.Π., τον Νηογνώµονα  και λοιπές Υπηρεσίες). 

 

1.2.4. Οι λοιπές εργασίες που θα απαιτηθούν έπειτα από τον έλεγχο του  Νηογνώµονα. 

 

1.2.5.Τυχόν άλλες εργασίες που θα ανακύψουν από αλλαγή του προγράµµατος των έργων που περιγράφονται 

στα παρόντα τεύχη δηµοπράτησης και θα έχουν προέλθει από εκτέλεση νέων εργασιών, αύξηση 

ποσοτήτων εργασιών, κατάργηση εργασιών, µείωση ποσοτήτων εργασιών κλπ.  που προήλθαν, σύµφωνα 
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µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, από µη τεχνικές ανάγκες τροποποίησης του έργου . 

 

 

Όρθρο 2 :  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.   

 

2.2.  (1) Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να 

καταθέσει εγγύηση για την “καλή εκτέλεση” ίση προς το 5% του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας ( µη 

περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

 

 (2) Στις περιπτώσεις χαµηλών προσφορών, µπορεί να ζητηθούν από την Προϊσταµένη Αρχή, κατά την 

υπογραφή της Σύµβασης, πρόσθετες εγγυήσεις, που δεν µπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) 

του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας. 

 

2.3. Η εγγυητική επιστολή “καλής εκτέλεσης” θα πρέπει, να έχει εκδοθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή να έχει 

εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - µέλος της 

Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. (πλην Λιχτενστάιν), συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφρασή της στην Ελληνική. 

Μπορεί επίσης η εγγυητική επιστολή να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

  

Άρθρο 3 :  ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

3.1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της Προσφοράς. 

 

3.2. Με τους όρους “Σύµβαση” ή “Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου” ή “Εργολαβικό Συµφωνητικό”, 

που χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα στα τεύχη δηµοπράτησης, νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη 

Προκήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, µε βάση την οποία ο 

Ανάδοχος : 

 Θα συντάξει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές µελέτες ή/και τις τροποποιήσεις των υπαρχουσών 

µελετών για το έργο. (Άρθρο 1 της παρούσας Ε.Σ.Υ.). 

 Θα κατασκευάσει το έργο 

 Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο άρθρο 9 

αυτής της Ε.Σ. Υ . 

 

3.3 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 30 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 4 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

4.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

 

4.1.1. Στην παρούσα σύµβαση, σχετικά µε τις προθεσµίες ισχύει ο Ν.4412/2106 σε συνδυασµό και µε το άρθρο 

5 της παρούσας. 

 

 

4.2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 

 Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσµία 6 µηνών από την ηµέρα που θα 

υπογραφεί η Σύµβαση. Στην παραπάνω συνολική προθεσµία περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Ε.Σ. Υ . για την έγκριση των τυχόν µελετών ή υποβολής των 

προβλεποµένων από την Τεχνική Περιγραφή τεχνικών στοιχείων. 

 

4.3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  
Στο πλαίσιο της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 



 3 

ολοκληρώσει τις εξής επί µέρους εργασίες και δραστηριότητες στις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες 
(µε αφετηρία την υπογραφή της σύµβασης):  
α. Υποβολή Χρονοδιαγράµµατος του έργου εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών σύµφωνα 
µε την §1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία).  
β. Υποβολή των οριστικών ασφαλιστικών συµβάσεων του άρθρου 30 της παρούσας ΕΣΥ (αν κατά  
την υπογραφή της Σύµβασης υποβλήθηκε µόνο το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν 
παρατηρήσεις) εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (ενδεικτική τµηµατική προθεσµία).  
γ. Υποβολή ΣΑΥ και ΦΑΥ Έργου εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική 
προθεσµία).  
4.4 Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο µε δικαιολογία την άγνοια των 
φυσικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προµήθειας υλικών, 
κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για τη µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων 
εκσκαφής ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική ή/ 
και ξένη Βιοµηχανία.  
4.5 Προκειµένου να τηρηθούν οι οριζόµενες προθεσµίες, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του και θα 
προβλέπει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή και τρίτη βάρδια αν δεν επαρκέσει η κανονική 
βάρδια µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε µέρες αργίας και εορτών.  
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από τµηµατική παύση, υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία ή εργασία σε 
ηµέρες αργίας και εορτών, θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καµιά απαίτηση οποιασδήποτε 
αποζηµίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση ή σε µέρες αργίας 
και εορτών θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου.  
 
Άρθρο 5. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
4.5.1 Για κάθε µέρα που θα καθυστερήσει ο εργολάβος, από υπαιτιότητα δική του να τελειώσει το 
έργο πέρα από τη συνολική προθεσµία, που ορίζεται στη παρ. 4.1. θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική 
ρήτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.  
4.5.2 Για κάθε µέρα υπέρβασης στις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες, που ορίζονται στην παρ. 
4.2., για την οποία υπαίτιος είναι ο ανάδοχος, θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα που στο σύνολο 
τους δε θα υπερβαίνουν το 3% του συµβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το εδάφιο 4 της 
παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016.  
4.5.3 Ειδικά οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και των 
αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλούνται.  
4.5.4 Η µη τήρηση των προθεσµιών των παρ. 4.1 και 4.2 συνεπάγεται την επιβολή των ανωτέρω 
κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016.  
 
 

 

 

Άρθρο 6ο. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 
4412/2016 και υποβάλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία εντός (15) δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών από 
την υπογραφή της σύµβασης πρόγραµµα της όλης κατασκευής του έργου, στο οποίο θα τηρούνται η 
συνολική προθεσµία και οι τυχόν προβλεπόµενες τµηµατικές (αποκλειστικές και ενδεικτικές) 
προθεσµίες.  
5.2 Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δηµοπρατούνται µε ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας 
χρονικής ασφάλειας για τυχόν µεταβολή τους.  
5.3 Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούµενοι χρόνοι κατά 
δραστηριότητα και θα υποβληθεί από τον ανάδοχο Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει 
από τα προηγούµενα, µε αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα 
απεικονίζονται ποσότητες και δαπάνες ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των 
προβλεπόµενων δαπανών για εργασίες ανά µήνα.  
5.4 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, 
ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία έκθεση στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των 
εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. Επίσης 
θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων.  
5.5 Λόγω της φύσης του έργου συντήρησης µε το οποίο θα αντιµετωπίζονται οι αστοχίες που θα 
εµφανίζονται στο οδικό δίκτυο και θα αποκαθίστανται φθορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, 



 4 

υφίσταται ανάγκη τροποποίησης και αναπροσαρµογής του αρχικού τροποποιηµένου 
χρονοδιαγράµµατος. Για το λόγο αυτό σε κάθε διαφοροποίηση θα συντάσσεται νέο προσαρµοσµένο 
χρονοδιάγραµµα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους.  
 
 

Άρθρο 7 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου, ή την 

προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 8 : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

8.1. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  K.E. 

2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571.   Οι λογαριασµοί του θα υπόκεινται στις κατά Νόµο κρατήσεις έργων 

χρηµατοδοτουµένων από την πηγή αυτή, το δε ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος 

εργολάβου κλπ. είναι 18% (δέκα οκτώ στα εκατό). 

 

8.2. Οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις  διατάξεις που διέπουν τις πληρωµές 

του Τακτικού Προϋπολογισµού . 

 

 

 

Άρθρο 9.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ  

ΕΡΓΟΥ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

9.1. Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης/τέλεσης των : 

 α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση, 

 β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 

 γ. Προσωρινή παραλαβή του κατασκευασθέντος έργου (τµηµατική), 

 δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του 

κατασκευασθέντος έργου, 

 ε. Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του όλου έργου,  ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 Παρακάτω αναφέρονται ορισµένες σχετικές εξειδικεύσεις : 

 

9.2. Η τµηµατική προσωρινή παραλαβή του έργου (συντήρηση και επισκευές στο Ναυπηγείο) θα γίνει µετά 

την πλήρη περάτωση του τµήµατος αυτού του έργου και την εκπλήρωση όλων των σχετικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα έχει προηγηθεί διοικητική παραλαβή για χρήση της γέφυρας. 

 

9.3. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 

συντήρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/2016 σε δεκαπέντε µήνες (15) τόσο για 

το τµήµα των εργασιών στο Ναυπηγείο όσο και για το σύνολο του έργου (µετά το πέρας των 4 ½  ετών). 

 

9.4. Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ’ αυτή την εργολαβία εκδίδεται 

βεβαίωση περαίωσης του έργου σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 .  

 

9.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

(1) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, µε δική του οικονοµική επιβάρυνση, όλων των 

εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, 

συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων µειονεκτηµάτων που τυχόν θα εµφανισθούν στο έργο µέσα στο χρόνο 

εγγύησης από την παραλαβή για χρήση του έργου (µετά τις εργασίες στο Ναυπηγείο), µε την 

προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του κυρίου του έργου, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω 

χρησιµοποίησης ακαταλλήλων υλικών ή µη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή στο 

ναυπηγείο. 

 Άλλως οι εργασίες θα εκτελούνται µε ιδιαίτερο τίµηµα. 
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 Οι ίδιες υποχρεώσεις του αναδόχου υφίστανται και για την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης (15 µήνες) 

µετά το πέρας του όλου έργου για τις εργασίες που θα εκτελέσει µε ιδιαίτερο τίµηµα µετά τις εργασίες 

Ναυπηγείου. 

 

(2) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν 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. 

 

Άρθρο 10 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΥΘΥΝΕΣ 

 

10.1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

10.1.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως : 

 Την περιοχή λειτουργίας της πλωτής γέφυρας 

 Την διαθεσιµότητα κατάλληλου ναυπηγείου για τον χρόνο µεταφοράς σ’ αυτό της πλωτής γέφυρας. 

  Τη διαθεσιµότητα κατάλληλου πορθµείου για την υποκατάσταση των λειτουργιών της πλωτής γέφυρας 

κατά το χρόνο απουσίας της από το δίαυλο Λευκάδας. 

 Τη διαθεσιµότητα κατάλληλων ρυµουλκών για τη ρυµούλκηση µε ασφάλεια της πλωτής γέφυρας. 

 Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού. 

  Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου στο ναυπηγείο και στον τόπο λειτουργίας της πλωτής γέφυρας. 

 Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ.), Τοπικές Αρχές κλπ. 

  Την ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς και να λάβουν ΣΟΒΑΡΑ υπόψη τους την επιρροή 

των διατάξεων που επιβάλλονται στην εκτέλεση των έργων, µετά την έκδοση του Ν. Ν.4412/2016 . 

 

10.1.2. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της φύσης και 

τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις 

κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, την προµήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων, κλπ.. 

 

10.1.3. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για το 

είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης 

των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

10.1.4. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους 

της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 

 

10.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 

 

 Ο Ανάδοχος (ανεξάρτητα από όσα αναφέρονται στην παραγρ. 10.1.) οφείλει, µετά την υπογραφή της 

Σύµβασης, (ή και ακόµα και οι διαγωνιζόµενοι, κατά τη φάση του διαγωνισµού, εφόσον το κρίνουν 

αναγκαίο), να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 

συµπληρωµατικές έρευνες κλπ., προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα τεχνικά στοιχεία  και τα 

χαρακτηριστικά τµηµάτων του έργου. 

 Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου δεν αφορά εκείνα από τα στοιχεία που δεν επηρεάζουν την 

σωστή µελέτη και κατασκευή του έργου. 

 Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται  καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 

 

10.3. ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 

 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα για το έργο, 

καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη χρησιµοποίηση 

του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη 

χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή µελετών, ή µηχανηµάτων κλπ., που καλύπτονται από διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας. 

 Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα δικαιώµατα 
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ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες 

κυρώσεις: 

 

 α. Ο Κύριος του έργου δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο 

επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα 

δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον 

κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 β. Ο Κύριος του έργου δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 

 

10.3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 

 

 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 

κλπ. 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/και απώλειες που 

µπορεί να επισυµβούν 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 τους και τη 

συντήρησή 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. 

 

 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. 

 

Άρθρο 11 :  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ -                                                            

                     ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

11.1. Σχετικά µε την επιλογή του προσωπικού, ο Ανάδοχος εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι 

διατάξεις Ν.4412/2016, είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί και προς τα παρακάτω, κατ’ εφαρµογήν 

της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20 (Αριθ. Πρωτ. ∆1α/Ο/15/56/26.5.94) και της παραγρ. 10.8 της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 26 

(Αριθ. Πρωτ. ∆17α/04/51/Φ.5.3/24.6.94). 

 

 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και του 

αντικαταστάτη του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 12 της Ε.Σ. Υ .), υποχρεούται να 

στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό 

αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα 

περιλαµβάνεται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω : 

 

 Ένας ∆ιπλωµατούχος Ναυπηγός Μηχανικός (στη φάση των εργασιών Ναυπηγείου) πενταετούς 

τουλάχιστον πείρας. 

 

 Η παρουσία του στο έργο θα διαρκεί όσο και ο χρόνος των αντίστοιχων εργασιών µε υπερκάλυψη 10 

εργάσιµες µέρες πριν την έναρξη και 10 εργάσιµες µέρες µετά το πέρας κάθε εργασίας . 

 

 Ο παραπάνω ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός θα υπογράφει το ηµερολόγιο του έργου καθηµερινά. 
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 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής 

και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή 

Νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 12 : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 

Αντίκλητό του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα 

βρίσκεται σε αυτά. 

 

 Το βραδύτερο σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του 

έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου. 

 

 Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος  Ναυπηγός Μηχανικός 

ΕΜΠ, ή άλλης ισότιµης Σχολής, 15ετούς τουλάχιστον πείρας, µε  κατασκευαστική πείρα σηµαντικών  

ναυπηγικών έργων. Είναι ευνόητο ότι τέτοιος Μηχανικός µπορεί να είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος. 

 

  Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου περιλαµβανοµένης της 

παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου 

και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου 

(παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ.). 

 

 Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων προστασίας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.  

 

 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον 

ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει 

και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση 

της Υπηρεσίας. 

 

 Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν 

κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

 

 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει 

πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 

 

Άρθρο 13 :  ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – 

                     ΛΟΙΠΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

13.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι αµοιβές 

θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται εκτός 

από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και τα παρακάτω : 

 

 α. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον 

Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. 

 

 β. Η υποβολή στην Υπηρεσία έγχρωµων φωτογραφιών (σε τρία αντίτυπα) µεγέθους τουλάχιστον καρτ-

ποστάλ, µαζί µε τα αρνητικά τους καθώς και των λοιπών παραστατικών στοιχείων, στα οποία να φαίνεται 

η πρόοδος του έργου. 

 

 γ. Η τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων του έργου και ηµερολογίων εργοταξίου (γενικού και ειδικού) 

βιβλίου καταµετρήσεων και βιβλίων ποιοτικού ελέγχου (σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 22 της Ε.Σ. Υ .) 

 

 ε. Η προµήθεια, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκοµιδή όλων των 
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προστατευτικών κατασκευών των περιφραγµάτων του εργοταξίου. 

 

 στ. Οι κάθε είδους εργαστηριακές και άλλες δοκιµές ποιοτικού ελέγχου κατασκευής του έργου, σύµφωνα 

µε τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 14 αυτής της Ε.Σ. Υ . 

 

 ζ. Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου κλπ. 

 

 η. Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων που θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο Εργοτάξιο κατά την εκτέλεση των έργων. 

 

 ι. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να παραχωρήσει, σε όσες περιπτώσεις ειδοποιηθεί σχετικά (µετά 

ειδοποίηση που θα πρέπει να έχει γίνει πριν από δύο ή κατ’ ελάχιστον µια εργάσιµη µέρα), στην 

Προϊσταµένη Αρχή, και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για χρήση της σχετική µε το έργο, ένα 4θέσιο 

αυτοκίνητο µε οδηγό οποιαδήποτε ηµέρα (ή ηµέρες) και ώρα εκτελούνται εργασίες στο έργο για όλη την 

περίοδο εκτέλεσης του έργου, µέχρι και την προσωρινή παραλαβή. 

  

13.2. Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, ή άλλων που 

προβλέπονται ρητά σε άλλο άρθρο της παρούσας, του Τιµολογίου και των λοιπών Όρων ∆ηµοπράτησης, 

καταβάλλονται από τον Ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιµές προσφοράς για την 

εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούµενοι 

για τις απαντήσεις, ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβάνονται στις κατά το άρθρο 4 προθεσµίες 

εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 14 : ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΥΛΙΚΩΝ 

 

14.1. Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών και των εργασιών ισχύουν τα αναφερόµενα στις εντολές του 

Κ.Ε.Ε.Π. του αρµόδιου Υπουργείου (τέως Υ.Ε.Ν.) και του Νηογνώµονα. 

 

14.2. Όλοι οι έλεγχοι θα γίνουν µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

14.3. Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις για περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και ελαττωµάτων της 

κατασκευής ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στo N.4412/2016. Κατισχύουν όµως τούτων οι ρητές 

αναφορές του παρόντος άρθρου, των λοιπών άρθρων της παρούσας Ε.Σ.Υ., των άρθρων της ∆ιακήρυξης 

∆ηµοπρασίας καθώς και των άρθρων των Τευχών ∆ηµοπράτησης στα οποία παραπέµπει η παρούσα 

Ε.Σ.Υ. 

 

14.4. Ειδικότερα για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, θα ισχύει ο Ν.4412/2016, για την οποία γίνεται 

αναφορά στο άρθρο 16 της παρούσας. 

 

14.5. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την αποπεράτωση των εργασιών των εγκαταστάσεων ο 

Ανάδοχος θα προβεί µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες και µε παρουσία της Επίβλεψης στις 

δοκιµές που απαιτούνται, προκειµένου να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία και άριστη ποιότητα των 

εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο αριθµός και οι τύποι των δοκιµών για τις 

εγκαταστάσεις θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Επίβλεψης. 

Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, ελάττωµα, κακή 

ποιότητα υλικών κλπ. των εγκαταστάσεων ολόκληρων ή τµηµάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 

άµεση επισκευή, συµπλήρωση, αποκατάσταση, αναπλήρωση ή και πλήρη αντικατάσταση και στη 

συνέχεια επανάληψη των δοκιµών µέχρις ότου τα αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την 

Επίβλεψη. Εδώ τονίζεται ότι η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών των 

εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αλλά κατά τρόπο 

που διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Η ίδια διαδικασία δοκιµών, παρουσία της Επίβλεψης, προκειµένου να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων, µε τις ίδιες συνεπαγόµενες ευθύνες και δαπάνες εις βάρος του Αναδόχου για 

αντικαταστάσεις κλπ. σύµφωνα µε τα παραπάνω θα γίνει και κατά το τέλος της υποχρεωτικής 

συντήρησης των έργων. 

 

14.6. ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε 
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τους προβλεπόµενους από τους κανονισµούς κλπ., στους οποίους αυτοί παραπέµπουν. 

 

Άρθρο 15: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

15.1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧOY ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ 

 

 Ο ιδιοκτήτης του έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή/και παραχωρήσει 

χώρους για εγκαταστάσεις εργοταξίων κλπ. . Οι χώροι αυτοί, όπως εν προκειµένω το ναυπηγείο, θα 

πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του 

µέριµνα και δαπάνη. 

 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω 

τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων(π.χ. του ναυπηγείου), ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία 

γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των 

τοπικών και λοιπών συνθηκών του έργου. 

 

 Στα παραπάνω πλαίσια, ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση και διευθέτηση 

του κατάλληλου ναυπηγείου, ειδοποιώντας γι’ αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που 

βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

 Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζηµιών σ’ αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 

Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα 

υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω 

πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κλπ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές 

περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

 

15.2. ΕΥΘΥNΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆OXOY ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

 

 Ο Ανάδοχος µε δική του µέριµνα και δαπάνη θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τον(τους) Εργοταξιακό(ους) 

χώρο(ους) που θα περιλαµβάνει(ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

έργου (όπως συγκροτήµατα µηχανηµάτων, και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό εργαστήριο, 

αποθήκες, γραφεία κλπ.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης 

υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα κλπ., 

που τυχόν θα του παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση, ή ενσωµάτωση. Το ίδιο ισχύει και για όσα 

υλικά τυχόν πιστοποιηθούν προ της ενσωµάτωσης στο έργο. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί 

ποιοτικό έλεγχο, µε δαπάνη του. 

 

15.3. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή 

εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά 

χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. και να επισκευάσει ή να 

ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, που υπέστησαν ζηµιές από την εκτέλεση 

του έργου, µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου µετά 

την περάτωση ολόκληρου του έργου . 

 

 Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους που τα 

ανωτέρω ήταν αποτεθειµένα ή εγκατεστηµένα, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των 

εργοταξίων και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη 

λειτουργία του έργου σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει 

ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για αποφυγή 
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κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλπ. 

 

 Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της 

Υπηρεσίας, να παραδώσει τον χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεών του 

και απολύτως καθαρό, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία τον καλεί εγγράφως να συµµορφωθεί 

εντός είκοσι (20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, θα του επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα από … ανά παρερχόµενη ηµερολογιακή µέρα και θα εκπίπτεται από επόµενες πιστοποιήσεις, ή την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, εργαλείου κλπ. 

που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα 

προβλεπόµενα µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό 

(φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κλπ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή 

µηχανήµατος κλπ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ., χωρίς να δικαιούται να 

προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση. 

 

 Όλοι οι χώροι υγιεινής και όλες οι εγκαταστάσεις θα σχεδιασθούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν µε 

τις ειδικότερες απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας Ε.Σ.Υ 

.  

 

 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για 

χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν 

τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 

15.4. ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ σε κατάλληλες 

θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος 

παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξια του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, για προσωρινή 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ), είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της 

∆ΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο 

υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των 

έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλει όλες τις σχετικές 

δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των απαραίτητων 

δικτύων για την µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, 

από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης. 

 

15.5. ΜΗ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, και 

θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις υπόλοιπες εργασίες του τιµολογίου προσφοράς του 

Αναδόχου. 

 

Άρθρο 16:   ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΙΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 Όλα τα εισκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου, ή την ενσωµάτωσή τους σ’ αυτό, θα 

πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι δεν θα προσκοµισθεί ή ενσωµατωθεί στο έργο υλικό το οποίο δεν θα έχει τύχει 

προηγουµένως της έγκρισης του Κυρίου του έργου. Προς διασφάλιση του Αναδόχου συνιστάται οι 

εγκρίσεις αυτές να επιδιωχθούν στη πρώτη περίοδο µετά την υπογραφή της Σύµβασης του έργου για όσα 

υλικά δεν υπάρχουν ήδη προηγούµενες εγκρίσεις. 

 

 ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται 

οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε, 

και του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας των Η.Π.Α. και του Καναδά. 
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 Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο, της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή του έργου, ή ενσωµάτωση σ’ αυτό, ισχύει το άρθρο 6 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, 

µε την παράγρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94. 

 

Άρθρο 17 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 

 

 Ρητά διευκρινίζεται εδώ ότι όλες οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου και οποιουδήποτε 

άλλου Τεύχους ∆ηµοπράτησης, θα αναφέρονται στην σχετική εργασία, είτε αυτή εκτελείται εν ξηρώ, είτε 

παρουσία νερού, οποιουδήποτε βάθους, µόνιµου ή ρέοντος, αντλούµενου ή όχι και προερχόµενου από 

οποιαδήποτε αιτία (υπόγεια ή και θαλασσινά νερά κλπ.). 

 

 Επιπλέον, στην παρούσα εργολαβία καθορίζεται ότι ∆ΕΝ θα πληρωθούν οι κάθε είδους αντλήσεις κάθε 

φύσης νερών που θα χρειασθούν ενδεχόµενα για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, ούτε θα 

πληρωθούν ιδιαίτερα ειδικές προστατευτικές κατασκευές από κάθε φύσης νερά. 

 

 Ύστερα από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει περιλάβει στις Τιµές Μονάδας της 

προσφοράς του, ανηγµένα στα άλλα είδη εργασιών, τις πρόσθετες δυσχέρειες που θα παρουσιασθούν 

ενδεχόµενα (σε υλικά, µηχανήµατα, εργασία, τροποποίηση µεθόδων , ειδικά προστατευτικά µέσα, 

πρόσθετες αντιστηρίξεις εκσκαφών, αντλήσεις κάθε είδους, κλπ.) από την τυχόν παρουσία νερού 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε, στην παρούσα εργολαβία. 

 

Άρθρο 18 : ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ κλπ. ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 

 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι δέκα ι οκτώ στα εκατό (18%) 

της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των Νέων 

Τιµών Μονάδας. 

 

 Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα 

υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις νέες τιµές µονάδας 

που τυχόν θα εφαρµοσθούν . Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και 

λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου 

και, προκειµένου για είδη εσωτερικού, όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις, κλπ., που θα ισχύουν 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

 Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 

∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955 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.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το 

εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση 

στην ΣΑΕ του Υπουργείου  Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται 

αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α) και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των 

φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο 

φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 

(ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27 .12. 71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/ 28.4. 79). 

 

 0 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 

Ιδιοκτήτη του έργου. 
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Άρθρο 19 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 Η σύνταξη νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα  µε το άρθρο156 του Ν.4412/16.  
  

 Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, αναλύσεις τιµών που ισχύουν 

καθώς και τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια (Α.Τ.Η.Ε. κλπ.), κατά τις    διατάξεις του  Ν.4412/16. 

 

 Βασικές τιµές ηµεροµισθίων υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων θα παρθούν από το Πρακτικό της 

Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του Π.∆. 609185, 

όπως ισχύει µετά την έκδοση του Π.∆. 286/1994 (ΦΕΚ 148 ΑΙ14-9-94). 

 

Άρθρο 20 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το 

άρθρο 153 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 21 : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

 

 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προµηθεύσει και µεταφέρει επί 

τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, κλπ., για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την 

παρούσα εργολαβία. Έτσι, είναι υποχρεωµένος να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα 

µηχανικά µέσα, εργαλεία, συσκευές κλπ. για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν βλαβών 

και την αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, κλπ., προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα σύµβαση σε σχέση µε το εµπρόθεσµο της εκτέλεσης των εργασιών, το 

σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, την αποφυγή φθορών υπαρχουσών κατασκευών, ή εργασιών που 

εκτελούνται από άλλους εργολήπτες κλπ. 

 

Άρθρο 22 :  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ-ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ (Α.Ε.) –  

            ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ  ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 0 Ανάδοχος θα τηρεί ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το Ν. 4412/16 και θα έχει ένα αντίγραφο των 

κατασκευαστικών σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου. Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν, 

µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την 

τήρηση ηµερολογίων του έργου, αρχείων ποιοτικού ελέγχου και βιβλίου καταµέτρησης αφανών 

εργασιών . 

 

Άρθρο 23 :   ΣΧΕ∆ΙΑ 

 

 Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που βρίσκεται σε 

ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς 

να το αµελήσει από τη ∆/νουσα Υπηρεσία οδηγίες κλπ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα που θα προκύψει µε δικά του 

µέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και µε οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

 

 

 

Άρθρο 24 : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

24.1. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται από 

τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει 

όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν 

το έργο. 

 

 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα 

λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, ή τέλος 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 άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 
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 Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

του άρθρου 14 αυτής της Ε.Σ. Υ . και των προδιαγραφών, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφωθεί 

προς την διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών υλικών κατασκευής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

και Ν. 4412/16. 

 

24.2.ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

 Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της συντήρησης των έργων δεν γίνονται εµφανή τα αίτια τυχόν 

ελαττωµάτων, ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, ύστερα από σχετική 

έγγραφη εντολή του Εργοδότη, θα προχωρήσει σε έρευνες ή δοκιµές, ανάλογα µε την περίπτωση, µε 

σκοπό να εξακριβωθούν αυτά τα αίτια. Το κόστος αυτών των ερευνών και δοκιµών, καθώς και των τυχόν 

επανορθωτικών εργασιών, εµπίπτει στην ευθύνη του Αναδόχου, εκτός αν αποδειχθεί ότι τα αίτια αυτά 

δεν προέκυψαν από θέµατα της αρµοδιότητας του Αναδόχου στα πλαίσια της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 25 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

 

 Η παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, για όσες εργασίες αυτής της εργολαβίας κατατάσσονται σ’ 

αυτήν την κατηγορία, θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παρούσας. 

 

Άρθρο 26  ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ — ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 1. Γενικά 

 

α) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει το Μητρώο του έργου που θα εκτελεστεί, όπως αυτό θα 

κατασκευασθεί τελικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω: 

 

β)  Η εργολαβία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί στην Υπηρεσία Επίβλεψης µετά το 

πέρας των εργασιών το Μητρώο του έργου, σε πέντε (5) αντίγραφα. 

 

γ) Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Μητρώου του έργου, περιλαµβάνονται  στις δαπάνες 

περιλαµβανόµενες στις τιµές του Τιµολογίου και βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

 

 2. Τρόπος Σύνταξης. 

 

 Για το έργο αυτό θα συνταχθούν 

 

α. Αναλυτικά σχέδια όλων των τµηµάτων που θα αντικατασταθούν σε κλίµακα 1:50 έως 1:100 ή κλίµακα 

επιλογής του κατασκευαστού εφ’ όσον πρόκειται για νέο µηχάνηµα. 

 

β. Τεχνικά στοιχεία συντήρησης των νέων µηχανηµάτων και συστηµάτων. 

 

3. Εκτύπωση και υποβολή - Ποινικές ρήτρες. 
 

(1)  Όλα τα παραπάνω σχέδια και στοιχεία θα είναι τυπωµένα µε το σύστηµα OFFSET. Ειδικά για τα µονό-

χρωµα σχέδια είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή η χρησιµοποίηση ξηρογραφικών αντιγράφων υπό την 

προϋπόθεση ότι η  ποιότητα  τους  θα  είναι εφάµιλλη προς την  ποιότητα της εκτύπωσης OFFSET. 

 

(2)  Τα σχέδια της παρ. 2.1 όπου απαιτείται θα είναι πολύχρωµα και θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν φύλλα 

από την έκδοση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατάλληλα προσαρµοσµένα σε διαστάσεις και 

ενηµερωµένα. 

 

(3)  Τα υπόλοιπα  σχέδια είναι  δυνατό να εκτυπωθούν  ως µονόχρωµα (µαύρο χρώµα). 

 

(4)  Στο εξώφυλλο του φακέλου υποβολής των σχεδίων και τεχνικών στοιχείων  θα εκτυπωθεί  ο τίτλος του  

έργου.   

 

 (5) Το µητρώο του έργου πρέπει να υποβληθεί το αργότερο σε  ενενήντα (90) ηµερολογιακές µέρες µετά  την 

ολοκλήρωση  των  εργασιών, που καθορίζονται από την συνολική  προθεσµία κατασκευής  του έργου. 
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(6) Η σύνταξη του µητρώου του  έργου αποτελεί τµήµα της εργολαβίας, σε περίπτωση δε κατά την οποία ο 

ανάδοχος δεν το συντάξει εµπρόθεσµα η Υπηρεσία θα εκτελέσει την  εργασία µε οποιοδήποτε άλλο µέσο 

και θα καταλογίσει τις δαπάνες τις εργασίας σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και, επιπλέον 

των δαπανών αυτών θα επιβάλλει στον ανάδοχο ποινική  ρήτρα 1000 ευρώ. 

 

(7)     Επισηµαίνεται ότι η παράλειψη υποβολής του µητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη σύνταξη και 

υπογραφή της, κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τελικής  επιµέτρησης µέχρι ολοκλήρωσης της 

σχετικής κατ’  αποκοπήν εργασίας σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο. 

 

 

 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει λεπτοµερή και πλήρη Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης των νέων 

µηχανηµάτων και συστηµάτων που θα τοποθετηθούν στη πλωτή γέφυρα. Τα εγχειρίδια αυτά θα 

περιλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω : 

 

 α. Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό, κλπ., για κάθε στοιχείο 

της κατασκευής. 

 

 β. Οδηγίες για τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο µέλλον. 

 

 γ.  Οδηγίες για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

 

  

Άρθρο 27 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

 Οι µεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς για ναυπηγικές 

κατασκευές και υπό τις οδηγίες του Νηογνώµονα. 

 

Άρθρο 28 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ  Α∆ΕΙΩΝ 

 

28.1. ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΛΠ. ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

 Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να 

τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή 

την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συµβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών 

και τυπικών νόµων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νοµοθεσία που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. 

 

 Η κατά την προηγούµενη παράγραφο συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες 

δικαίου που διέπουν τις πράξεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις που έγιναν 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

 

 Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της 

εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών , εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις εκπλήρωσης των 

συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών 

και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

 

 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς 

ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός κινείται αυτόµατα 

και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς 

του ή της έδρας του. 

 

 

28.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 0 Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην 

Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύµβασης και 

τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

 

 Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στον Κ. τ .Ε. το περιεχόµενο 
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όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και 

αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων . Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και 

έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

 

28.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

 

 0 Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών που 

προβλέπονται από τη Νοµοθεσία κλπ. και που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των κάθε είδους 

εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το σχετικό αίτηµά του στην , κατά περίπτωση, 

αρµόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των 

συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών 

χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

 

 Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στους όρους δηµοπράτησης, ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των 

πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων . 

 

 Όσον αφορά άδειες που η αρµόδια διοικητική αρχή υποχρεούται να εκδώσει, όταν συντρέχουν οι νόµιµες 

προϋποθέσεις, ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη συνδροµής στο πρόσωπό του των 

προϋποθέσεων αυτών. 

 

 Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας διοικητικής αρχής, 

ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη εκδόσεώς τους. Κατ’ εξαίρεση, ο Κ. τ .Ε. 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) 0 νόµος καταλείπει στον Κ. τ .Ε. διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή όχι. 

(2) Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή 

κατάχρηση εξουσίας. 

 

 0 Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου και µόνο 

µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την 

έκδοση της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

 

 

Άρθρο 29 :  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 

 

 Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές 

σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 

εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω 

εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και 

κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή 

εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί 

χωρίς αντίρρηση αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. 

 

 Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν 

υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την 

εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από  

 

 

Άρθρο 30 : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 

30.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

∆εν προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση του έργου. 
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30.2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, 

σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 

ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 

ισχύουσας Νοµοθεσίας. 

 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. 

 

 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας παραγρ., ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 

να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

 

 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για την διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου µέχρι 

την παράδοση προς χρήση της πλωτής γέφυρας. 

 

30.3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει (µε µικτή ασφάλεια) τα οχήµατα, τα αυτοκίνητα, όλα τα 

µηχανήµατα, ειδικά εργαλεία κλπ. εξοπλισµό που προορίζεται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 

ερευνών, κατασκευών και Συντήρησης του έργου. 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση για 

τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. 

 

 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους αναγκαίους 

ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων είτε δια θαλάσσης, ή οδικώς, ή κατά άλλο τρόπο προς και από την 

περιοχή του έργου. 

 

 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς 

τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών για την ανωτέρω ασφάλιση της κατηγορίας αυτής εκτείνεται σε όλη την 

χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι και την αποµάκρυνσή τους από το έργο. 

 

Άρθρο 31: ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 

 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 

του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον Επιβλέποντα και σε όλους τους 

εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας . Το ίδιο ισχύει και για όποιον 

άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

 

 Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία που θα ασκεί την επίβλεψη θα καθορισθεί στον κατάλληλο χρόνο. 

Επίσης στον δέοντα χρόνο θα ανακοινώνονται στον Ανάδοχο και τα φυσικά πρόσωπα που θα 

εκπροσωπούν την Υπηρεσία Επίβλεψης. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις 

έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

 

 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 

προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή /και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ., ούτε 

εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 

∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης, στην 

άσκηση των ελέγχων κλπ. 
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Άρθρο 32 : ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ   

                    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά συσκευές κλπ., προέλευσης εξωτερικού ή εσωτερικού, που 

παραγγέλλονται από την αγορά (δεν κατασκευάζονται ειδικά για να ενσωµατωθούν στο έργο, των οποίων 

οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται µε ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις 

Προδιαγραφές και για την πρόληψη πιθανών παρερµηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την 

παραγγελία, µε µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία εις τριπλούν δείγµατα 

υλικών, κατασκευασµένα τµήµατα, ή συσκευές ή µηχανήµατα, τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στο 

έργο, µαζί µε τα ονόµατα προµηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και εισαγωγής 

τεχνογνωσίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, 

ώστε να αποδεικνύεται, κατ’ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τους όρους των 

Συµβατικών Τευχών  

 Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα θα υποβάλει πιστοποιητικά δοκιµών, συνοδευόµενα από 

PROSPECTUS και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους. 

 

 Τα κατατιθέµενα δείγµατα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα 

χρησιµοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρµόδια τα δείγµατα. 

 

 Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σηµασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόµενα 

στοιχεία µε γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα τη διάταξη των 

µηχανηµάτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, µέσα στους χώρους εγκατάστασής τους και που θα 

αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους. 

 

 Η µία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων, δειγµάτων κλπ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σ’ 

αυτόν µαζί µε την παραπάνω έκφραση απόψεων της Υπηρεσίας. 

 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω στο Χρονοδιάγραµµα της Κατασκευής του έργου (άρθρο 7 της παρούσας) θα 

εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω µηχανηµάτων, 

υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να µη 

δηµιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων . 

 

 Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της παραγγελίας 

από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωσή του να είναι τα 

είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και να αποδειχθεί τούτο κατά τις 

δοκιµές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

 

 Εξ άλλου παραµένει εις το ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί 

των υλικών συσκευών, µηχανηµάτων, ετοίµων προϊόντων κλπ. που προσκοµίσθηκαν στο Εργοτάξιο και 

να εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, να διατάξει δε την άµεση 

αποµάκρυνση από το Εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοίµου προϊόντος που δεν 

πληροί τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

 

 Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή ειδών από τον Ανάδοχο, και 

απόρριψή τους από της Υπηρεσία, και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί 

λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου. 

 

 Για τα δείγµατα θα υπάρχει κατάλληλος χώρος αποθήκευσης, ο οποίος θα ασφαλίζεται. 0 χώρος 

αποθήκευσης δειγµάτων θα υπάρχει στο Ναυπηγείο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, 

όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Επίβλεψης, για καλλίτερη αποδοτικότητα. 

 

 Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι καινουργή, 

χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, 

κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν . 

 

 Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο 

προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της 

παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής), ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για 
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εισαγόµενα προϊόντα από το Εξωτερικό), µε την πρόσθετη απαίτηση να θεωρήσει ότι τα οποιαδήποτε 

σχετικά προϊόντα θα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από πολύ δυσχερείς συνθήκες, επί πολύ 

µακρά χρονική περίοδο, και µε προϋπόθεση πολύ µικρής ως µηδενικής δαπάνης συντήρησης. Το 

παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, δεν δίνει 

στον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας. 

 

Άρθρο 33 :  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και 

την ασφάλεια των εργαζοµένων .  

 

  0 Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 

κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης 

προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για 

τους εργαζόµενους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές 

εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 

 

 0 Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας µετά 

των εκάστοτε Συµβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου µετά από 

σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας 

και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. 

Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο 

ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

 

 Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους 

χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 

 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

 Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την κατάλληλη 

διάθεσή τους. 

 Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους αποθήκευσης 

καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε 

τρίτους. 

 

 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα 

πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις 

που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

 

 Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές του 

Τιµολογίου Προσφοράς αυτού. 

 

 

Άρθρο 34. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 Ο χρωµατισµός των καθαρισθέντων επιφανειών της σιδηροκατασκευής της γέφυρας, θα συµπεριλάβει  

δύο στρώσεις αντισκωριακού και δύο στρώσεις τελικού χρώµατος.  

 Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ναυτικού τύπου.  

 Ειδικότερα για τα υφαλοχρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν, αυτά απαιτείται να διαθέτουν, επί πλέον, και  

πιστοποιητικό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

 Οι αποχρώσεις θα διατηρηθούν οι υπάρχουσες για τα διάφορα τµήµατα της πλωτής γέφυρας. 

 

Άρθρο 35 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των 

δυσχερειών στην εκτέλεση των έργων  και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
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από κάθε πλευρά, των πηγών και υλικών κάθε είδους, όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και 

καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει 

λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµιά απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών 

κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την 

Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 

 

  

 

 

Λευκάδα 23-08-2018 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  Προϊστάµενος Τµ.Σ.Ε 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Τ.Ε. 

 

 

Παναγιώτης Κανέλλιας  

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος ΤΕ/Α 

Παναγιώτης Κοµποτιάτης   

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α               

Ευάγγελος Μοσχονάς                    

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’            
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