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Επϋκταςη αποχετευτικού αγωγού οδού 
Πηλύκα ςτην Έδεςςα

ΕΙΔΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΥΗ  ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Ειςαγωγό 

 Σο παρόν τεύχοσ ςυνιςτϊ τη υγγραφό Τποχρεώςεων (.Τ.) και περιλαμβϊνει τουσ γενικούσ ςυμβατικούσ όρουσ, βϊςει των οπούων - ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπών Σευχών θα εκτελεςτεύ  από τον Ανϊδοχο το ανατιθϋμενο ϋργο.  

 Σο αντικεύμενο τησ εργολαβύασ περιλαμβϊνει την επϋκταςη αποχετευτικού αγωγού διατομόσ Υ250 ςτην οδό Πηλύκα ςτην Έδεςςα 

Άρθρο 2ο: Σόποσ εκτϋλεςησ εργαςιών Έδεςςα – Οδόσ Πηλύκα και επϋκταςη αυτόσ προσ Μεςημϋρι 
Άρθρο 3ο: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα Για  τη  δημοπρϊτηςη  του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ  ςύμβαςησ  και την καταςκευό του, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων: 
 Σου ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
 Σων ϊρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ) 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…» . 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ εργολαβύασ και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω ό εκδοθούν ςε μεταγενϋςτερο χρόνο του παρόντοσ προτύπου. 
Άρθρο 4ο: υμβατικϊ ςτοιχεύα – ειρϊ ιςχύοσ χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105/316 και 135 του ν. 4412/2016. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω. 

1. Σο ςυμφωνητικό. 
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2. Η Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ 

5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. ‘Οι Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.). 
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου. 
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 

Άρθρο 5ο: Εγγυόςεισ Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϋσ από την υπηρεςύα, πρϋπει να περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα  αναφερόμενα  ςτο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .  ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 
Άρθρο 6ο: Πρόγραμμα Εργαςιών - Φρονοδιϊγραμμα α) Σο χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου, αν υπϊρχει, δεύχνει την πρόοδο των εργαςιών μϋςα ςτην ςυνολικό προθεςμύα  για την αποπερϊτωςη του ϋργου, που προβλϋπεται  ςτην Ε. . Τ ό ςτη διακόρυξη. β) Όταν δεν υπϊρχει ςτην μελϋτη χρονοδιϊγραμμα, οι τμηματικϋσ προθεςμύεσ καθορύζονται από την υπηρεςύα με τουσ πύνακεσ εργαςιών που κοινοποιούνται  ςτον ανϊδοχο. γ) Για την καλό και εμπρόθεςμη εκτϋλεςη του ϋργου και να χρειαςθεύ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διαθϋςει το ανϊλογο εργατικό προςωπικό και μηχανικό εξοπλιςμό και να εφαρμόςει υπερωρύεσ, νυχτερινϊ  ςυνεργεύα και εργαςύα ςε εξαιρϋςιμεσ μϋρεσ, χωρύσ να δικαιούται καμύα πρόςθετη αποζημύωςη. Η υπηρεςύα, αν κρύνει ότι ο ρυθμόσ τησ προόδου του ϋργου δεν εύναι ικανοποιητικόσ, μπορεύ να απαιτόςει από τον ανϊδοχο να αυξόςει τα ςυνεργεύα, τισ υπερωρύεσ και τα μηχανόματα. 
Άρθρο 7ο: Έναρξη εργαςιών – προθεςμύα αποπερϊτωςησ Από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ύμβαςησ αρχύζουν οι ςυμβατικϋσ προθεςμύεσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 147 του Ν. 4412/2016 . Η προθεςμύα λόξησ τησ ύμβαςησ  ορύζεται ςυνολικϊ ςε τϋςςερεισ (4) μόνεσ και αρχύζει από την υπογραφό τησ ύμβαςησ. 
Άρθρο8: Ποινικϋσ ρότρεσ για παραβύαςη προθεςμιών ϋργου – Έκπτωςη αναδόχου Η ςυνολικό προθεςμύα περαύωςησ τησ εργολαβύασ καθορύζεται ςε (4) ςυνολικϊ μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Η οπούα και αποτελεύ αποκλειςτικό προθεςμύα. την αντύθετη περύπτωςη όταν ο εργολϊβοσ γύνεται εκπρόθεςμοσ για λόγουσ που οφεύλονται ςτον εργοδότη καθώσ και ςε περύπτωςη πραγματικόσ αδυναμύασ για την ϋναρξη ό ςυνϋχιςη του ϋργου λόγω καιρικών ςυνθηκών, θεομηνιών κ.λ.π. δύνεται ανϊλογη παρϊταςη τησ προθεςμύασ με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου ύςτερα από αύτηςη του εργολϊβου προσ την επιβλϋπουςα Τπηρεςύα και με ειςόγηςη του Προώςτϊμενου Δ/νςησ Σεχνικών Έργων και Πολεοδομύασ.Δ.Ε. Με την ςύμβαςη ορύζονται οι ποινικϋσ ρότρεσ οι οπούεσ καταπύπτουν υπϋρ του κυρύου του ϋργου, αν ο ανϊδοχοσ υπερβεύ, με υπαιτιότητα του, την ςυνολικό και τισ τυχόν τεθεύςεσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ καταςκευόσ του ϋργου. Οι ποινικϋσ ρότρεσ καταπύπτουν με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Διευθύν ουςασ Τπηρεςύασ και παρακρατούνται από τον αμϋςωσ επόμενο λογαριαςμό του ϋργου. Η κατϊπτωςη των ποινικών ρητρών για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ και των αποκλειςτικών τμηματικών προθεςμιών δεν ανακαλεύται. Οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των ενδεικτικών τμηματικών προθεςμιών 



ανακαλούνται υποχρεωτικϊ αν το ϋργο περατωθεύ μϋςα ςτην ςυνολικό προθεςμύα και τ ισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ τησ. Η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται ςτο ανϊδοχο για κϊθε ημϋρα υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ ορύζεται ςε δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του ϋργου . Όταν ο χρόνοσ αποπερϊτωςησ ενόσ ϋργου ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα για τον κύριο του ϋργου και εφόςον προβλϋπεται ςχετικϊ ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, μπορεύ με την ςύμβαςη να περιοριςτούν οι ανωτϋρω χρόνοι για την επιβολό των ποινικών ρητρών μϋχρι το μιςό. 

Άρθρο 9ο: Σιμϋσ – Δαπϊνεσ του ϋργου Οι τιμϋσ του τιμολογύου αναφϋρονται ςε τελειωμϋνεσ εργαςύεσ, χωρύσ ο ανϊδοχοσ να δικαιούται καμύα ϊλλη πρόςθετη πληρωμό ό αποζημύωςη. ύμφωνα με τα παραπϊνω ςε όλεσ τισ τιμϋσ του Σιμολογύου περιλαμβϊνονται: α) Οι δαπϊνεσ για τη λειτουργύα των μηχανημϊτων, δηλαδό τα μιςθώματα, τα καύςιμα και λιπαντικϊ, οι επιβαρύνςεισ από ημιαργύεσ ό ϊλλεσ αιτύεσ, οι δαπϊνεσ για την παραλαβό, μεταφορϊ επύ τόπου και επιςτροφό μηχανημϊτων, οι δαπϊνεσ  εγκαταςτϊςεωσ και τα αςφϊλιςτρϊ τουσ . β) Οι δαπϊνεσ για το προςωπικό των ςυνεργεύων και του μηχανικού εξοπλιςμού, δηλαδό εργοδηγούσ, μηχανοδηγούσ, χειριςτϋσ, μηχανοτεχνύτεσ, ειδικευμϋνουσ και ανειδύκευτουσ εργϊτεσ ςε ημερομύςθιο, ημιαργύεσ, αςφαλύςεισ ώρεσ αργύασ, ϋκτακτεσ  χρηματικϋσ παροχϋσ κ.λ.π. γ) Οι δαπϊνεσ για τα υλικϊ που χρειϊζονται ςε κϊθε εργαςύα με την φορτοεκφόρτωςη και τη μεταφορϊ τουσ  με κϊθε μϋςο από τον τόπο παραγωγόσ ό προμόθειασ ςτον τόπο του ϋργου, και επύςησ για κϊθε υλικό  που δεν κατονομϊζεται αλλϊ που πιθανόν χρειϊζεται για την εκτϋλεςη κϊθε εργαςύασ. δ) Οι δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ αςφϊλιςη των υλικών και αποζημύωςη για προςωρινό κατϊληψη εκτϊςεων για την μεταφορϊ ό αποθόκευςό του. ε) Σα ϋξοδα για την απόςβεςη, αποθόκευςη και φύλαξη των εργαλεύων, μηχανημϊτων και υλικών. ςτ) Κϊθε ϊλλη δαπϊνη που δεν κατονομϊζεται αλλϊ εύναι απαραύτητη για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη τησ κϊθε μιασ εργαςύασ του Σιμολογύου. Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν εύναι δυνατόν να θεμελιωθεύ εκ των υςτϋρων, για τισ ποςότητεσ και τισ αποςτϊςεισ μεταφορϊσ των υλικών τησ κϊθε εργαςύασ, τισ αποδόςεισ των εργατοτεχνιτών, τισ τιμϋσ των ημερομιςθύων και υλικών, μετϊ τη ςυμμετοχό  του αναδόχου  ςτον διαγωνιςμό. 
Άρθρο 10ο: Ποιότητα υλικών  - Έλεγχοσ αυτών - Δεύγματα Σα υλικϊ πρϋπει να εύναι ϊριςτησ ποιότητασ και να ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ των αντύςτοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Δεύγματα υλικών πρϋπει να υποβϊλλονται για ϋγκριςη πριν χρηςιμοποιηθούν. Τλικϊ και ϊλλα εύδη που θα χρηςιμοποιηθούν χωρύσ ϋγκριςη θα απορρύπτονται, αν διαπιςτωθεύ η ακαταλληλότητϊ τουσ.  Σα δεύγματα που χρειϊζονται και περιγραφικϊ ςτοιχεύα θα παύρνονται ϋγκαιρα πριν από την χρόςη και θα εξετϊζονται από την υπηρεςύα. τη ςυνϋχεια, αν χρειαςθεύ, τα δεύγματα θα ςτϋλνονται για εξϋταςη ςε κατϊλληλο πιςτοποπιημϋνο εργαςτόριο. Για το ςκοπό αυτό, θα ςυςκευϊζονται κατϊλληλα και θα αναγρϊφεται το όνομα υλικού και του εργοςταςύου, για τα υλικϊ του εμπορύου και τα αδρανό υλικϊ, ο τόποσ προελεύςεωσ, η ονομαςύα και η τοποθεςύα του ϋργου και το όνομα του αναδόχου και ότι τα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν  ανταποκρύνονται  ςτο δεύγμα. Επύςησ αναγρϊφεται το εύδοσ του ελϋγχου που θα υποβληθούν τα υλικϊ. 
Άρθρο 11ο:  Ο Μηχανικόσ εξοπλιςμόσ Σον απαιτούμενο για την εκτϋλεςη του ϋργου μηχανικό εξοπλιςμό που προβλϋπεται, αν δεν τον διαθϋτει ο ανϊδοχοσ, θα τον εξευρύςκει με δικό του φροντύδα και δαπϊνεσ, χωρύσ η υπηρεςύα να αναλαμβϊνει καμύα ευθύνη ό υποχρϋωςη. 
Άρθρο 12ο: Ατυχόματα και ζημύεσ 



Κατϊ την διϊρκεια τησ παροχόσ υπηρεςύασ, ο ανϊδοχοσ φϋρει ακϋραια την ευθύνη για κϊθε ατύχημα που μπορεύ να ςυμβεύ ςτον ύδιο, ςτο λοιπό προςωπικό του, ό ςε τρύτουσ και εύναι ο αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αςφϊλιςη ςτουσ κατϊ νόμο αςφαλιςτικούσ φορεύσ, του ύδιου όπωσ και του προςωπικού του, επιβαρύνεται δε ωσ προβλϋπεται με την καταβολό των αντύςτοιχων αςφαλιςτικών ειςφορών. Θα λαμβϊνει δε τα κατϊλληλα μϋτρα ώςτε να μην υπϊρξει ατύχημα ςτουσ εργαζόμενουσ, ό ςτουσ διερχόμενουσ  πεζούσ και οχόματα) , η δε κυκλοφορύα να παρεμποδύζεται όςο το δυνατόν λιγότερο. Οποιαςδόποτε φύςεωσ ατυχόματα ςτο προςωπικό του ό ςε τρύτουσ, καθώσ και ζημιϋσ ςε περιουςύεσ τρύτων που αποδεδειγμϋνα οφεύλονται ςε αμϋλεια ό και υπαιτιότητα του ιδύου , ό του προςωπικού του , βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνον τον Ανϊδοχο. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων όλα τα απαιτούμενα μϋτρα αςφαλεύασ , που επιβϊλλονται από τα Π.Δ. 447/75 ( ΥΕΚ 142Α/17-7-75 ) , Π.Δ. 778/80 ( ΥΕΚ 193 Α/26-8-80) και Π.Δ. 1073/81 ( ΥΕΚ 260Α/16-9-81 ) και κϊθε ϊλλο Νομοθϋτημα ςχετικό με την Αςφϊλεια και Τγιεινό των εργαζομϋνων. Επύςησ υποχρεούται να εφαρμόςει τα τυχόν προτεινόμενα από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα , ό από τον Σεχνικό Αςφαλεύασ , πρόςθετα μϋτρα αςφαλεύασ. 
Άρθρο 13ο:  Υόροι , τϋλη , κρατόςεισ Οι πληρωμϋσ του Αναδόχου υπόκεινται ςε όλεσ τισ προβλεπόμενεσ κρατόςεισ, όπωσ ιςχύουν κατϊ την ημερομηνύα  υπογραφόσ τησ ύμβαςησ και ςτην καταβολό του φόρου ειςοδόματοσ, φόρου προςτιθϋμενησ αξύασ κ.λ.π. ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.  Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην καταβολό προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό που απαςχολεύ των καθοριζομϋνων από το Ελληνικό Κρϊτοσ νόμιμων αμοιβών και επιδομϊτων εργαςύασ, για καθημερινό εργαςύα, ό και ςε ημϋρεσ αργιών και εορτών. Οι διαγωνιζόμενοι πρϋπει επύςησ να ϋχουν υπόψη τουσ ότι ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται με κϊθε νόμιμη κρϊτηςη ό ειςφορϊ , οπούα κατϊ νόμο βαρύνει αυτόν. Επύςησ βαρύνεται :  
 με κρϊτηςη 0,07% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων βϊςει του βϊςει του Ν.4013/2011 υπϋρ ΕΑΑΔΗΤ όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει  καθώσ και  κρϊτηςη χαρτοςόμου 3% επύ του 0,06% και 20% ΟΓΑ ΦΑΡΣΟΗΜΟΤ επύ του 3% , επύ τησ αξύασ  τησ υμβϊςεωσ χωρύσ ΥΠΑ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό. 
 με κρϊτηςη 0,06%  υπϋρ ΑΕΠΠ που υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό.  
 με κρϊτηςη 0,6%, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235)  

Άρθρο 14ο:  Μελϋτη ςυνθηκών του ϋργου Η ϋννοια τησ επιδόςεωσ τησ προςφορϊσ  του αναδόχου εύναι ότι αυτόσ  εύχε και πόρε υπόψη του κατϊ τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ τησ γενικϋσ και τοπικϋσ ςυνθόκεσ του ϋργου, δηλαδό τη θϋςη του ϋργου και των τμημϊτων αυτού, τισ απαιτούμενεσ μεταφορϋσ , τη διϊθεςη, διαχεύριςη και αποθόκευςη των υλικών, την κατϊςταςη των δρόμων, την ανϊγκη για καταςκευό δρόμων για προςπϋλαςη, την ευχϋρεια για εξεύρεςη εργατικού προςωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματοσ, τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, τη δύαιτα των ρευμϊτων, και οποιεςδόποτε ϊλλεσ τοπικϋσ, ειδικϋσ και γενικϋσ ςυνθόκεσ, τα πιθανϊ ζητόματα που θα προκύψουν, τα οπούα  με οποιονδόποτε τρόπο μπορεύ να επηρεϊςουν το κόςτοσ του ϋργου και ότι τα ϋργα θα εκτελεςθούν ςύμφωνα με την ςύμβαςη με την οπούα πρϋπει να ςυμμορφωθεύ ο ανϊδοχοσ. 
Άρθρο 15ο:  Υύλαξη υλικών, ϋργων, καταςκευών και μϋςων. – Προςταςύα βλαςτόςεωσ α) Ο ανϊδοχοσ φυλϊει και διατηρεύ ςε καλό κατϊςταςη όλα τα υλικϊ και μϋςα, καθώσ και τισ εργαςύεσ που εκτελεύ.  



χετικϋσ εντολϋσ υπηρεςύασ εκτελούνται απ΄ αυτόν και ςε αντύθετη περύπτωςη τα μϋτρα για την φύλαξη, προςταςύα ό διατόρηςη, παύρνονται από τον εργοδότη και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ καταλογύζονται ςε βϊροσ του αναδόχου.  β) Ο ανϊδοχοσ  οφεύλει να πϊρει όλα τα απαραύτητα μϋτρα για τη φύλαξη και προςταςύα των κϊθε εύδουσ κοινωφελών ϋργων που βρύςκονται κοντϊ, για την πρόληψη ζημιών  ςε αυτϊ ό διακοπόσ τησ λειτουργύασ τουσ. Ζημύεσ που προκλόθηκαν από αμϋλεια  του αναδόχου επανορθώνονται αμϋςωσ απ΄ αυτόν, διαφορετικϊ η επανόρθωςη γύνεται από τον εργοδότη  ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. γ) Ο ανϊδοχοσ προςτατεύει την βλϊςτηςη που υπϊρχει ςε καλλιεργημϋνεσ εκτϊςεισ τησ περιοχόσ του ϋργου και ευθύνεται για κϊθε κοπό δϋντρου, θϊμνων καταςτροφό φυτεύασ, που δεν όταν απαραύτητη για την εκτϋλεςη του ϋργου. 
Άρθρο 16ο : Πρόληψη ατυχημϊτων – Μϋτρα υγιεινόσ και αςφϊλειασ  και κυκλοφορύασ  Ο ανϊδοχοσ ανεξϊρτητα από τισ υποχρεώςεισ και τισ ευθύνεσ του που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ που ιςχύουν, παύρνει μϋτρα για την πρόληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικό του και ςε κϊθε τρύτο, καθώσ και για την παροχό  πρώτων βοηθειών ς ΄αυτούσ,  διατηρεύ και ενημερώνει Υϊκελο Αςφϊλειασ Έργου (Υ.Α.Τ.). Ορύγματα ςε γαιώδη εδϊφη αντιςτηρύζονται πϊντοτε και γενικϊ τα ορύγματα μϋςα ςε κατοικημϋνουσ χώρουσ τα οπούα επύ πλϋον επιςημαύνονται  τη νύχτα με φώτα. Διαταγϋσ τησ υπηρεςύασ ςχετικϊ με την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπϊνεσ του αναδόχου. Ο ανϊδοχοσ διατηρεύ το κατϊλληλο φαρμακευτικό  υλικό  για την παροχό  των πρώτων βοηθειών . 
 Άρθρο 17ο  : Φρόςη του ϋργου πριν την αποπερϊτωςη  Ο εργοδότησ ϋχει δικαύωμα να πϊρει ςτην κατοχό  του ό να χρηςιμοποιόςει οποιοδόποτε τμόμα του ϋργου που ϋχει τελειώςει ολικϊ ό μερικϊ, χωρύσ να θεωρεύται ότι αυτό αποτελεύ αποδοχό οποιαςδόποτε εργαςύασ που δεν ϋγινε ςύμφωνα με την ςύμβαςη. Αν η παραπϊνω  κατοχό ό χρόςη καθυςτερόςει  την πρόοδο του ϋργου τότε χορηγεύται  ανϊλογη παρϊταςη τησ προθεςμύασ  για την περαύωςη του ϋργου. ε περύπτωςη που η χρόςη του ϋργου πριν την αποπερϊτωςη ςυνεπϊγεται πρόςθετεσ δαπϊνεσ για τον ανϊδοχο, τότε ο εργοδότησ καταβϊλλει ς΄ αυτόν  τισ δαπϊνεσ που εύναι απόλυτα δικαιολογημϋνεσ. 
Άρθρο 18ο : Σοπογραφικϋσ εργαςύεσ- Εφαρμογϋσ ςτο ϋδαφοσ Κϊθε εργαςύα που εύναι αναγκαύα κατϊ την κρύςη τησ υπηρεςύασ, για την εφαρμογό των εγκεκριμϋνων χαρϊξεων  ςτο ϋδαφοσ, εκτελεύται με φροντύδα και δαπϊνεσ του αναδόχου, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ υπηρεςύασ  που ελϋγχει την ακρύβεια ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ. Οι δαπϊνεσ για τισ εργαςύεσ αυτϋσ ςε υλικϊ και προςωπικό  βαρύνουν τον ανϊδοχο. 
Άρθρο 19ο : Απαλλοτριώςεισ Οι απαλλοτριώςεισ που εύναι απαραύτητεσ για την εκτϋλεςη των ϋργων γύνονται με φροντύδα του εργοδότη, τον οπούο βαρύνουν οι αποζημιώςεισ . Ο Εργοδότησ δεν αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη για αποζημύωςη απϋναντι ςτον ανϊδοχο, εκτόσ από χορόγηςη παρατϊςεων τησ προθεςμύασ περαιώςεωσ, ςτην περύπτωςη που καθυςτερεύ η περαύωςη του ϋργου εξαιτύασ αναγκαςτικόσ απαλλοτριώςεωσ, που δεν οφεύλεται  ςε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Άρθρο 20 ο: Επιμετρόςεισ - Σελικόσ  ( εξοφλητικόσ ) λογαριαςμόσ Η επιμϋτρηςη και η πληρωμό των εργαςιών γύνεται ςύμφωνα με όςα ορύζονται κατ’ αρχόν ςτο Σιμολόγιο και ςτα ενιαύα τιμολόγια εργαςιών για τισ κατηγορύεσ ϋργων Οδοποιύασ, Τδραυλικών, Λιμενικών, Πραςύνου, Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών του Τπ. Δημοςύων Έργων και ςύμφωνα με τισ ποςότητεσ των εργαςιών  που ϋχουν πραγματικϊ εκτελεςτεύ χωρύσ να λαμβϊνονται υπόψη τυχόν ςυνόθειεσ , ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο  ϊρθρου 8 του Ν.3263/2004  



Ο τελικόσ λογαριαςμόσ εκδύδεται με βϊςη πρωτόκολλα προςωρινόσ και οριςτικόσ παραλαβόσ του ϋργου και τη ςχετικό εγκριτικό απόφαςη τησ Αρμόδιασ Αρχόσ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικϊ για την ϋκδοςη του εξοφλητικού λογαριαςμού. Πριν από την θεώρηςη του λογαριαςμού αυτού ζητεύται από τον ανϊδοχο να φϋρει βεβαύωςη του αρμοδύου υποκαταςτόματοσ του ΕΥΚΑ – τ. Ι.Κ.Α. για εξόφληςη όλων των ςχετικών με την εκτϋλεςη του ϋργου αςφαλιςτικών ειςφορών. 
Άρθρο 21ο: Φρόνοσ εγγύηςησ – Οριςτικό παραλαβό Ο χρόνοσ εγγύηςησ αρχύζει από την βεβαιωμϋνη περϊτωςη των εργαςιών αν μϋςα ςε δύο μόνεσ απ’ αυτό υποβληθεύ από τον ανϊδοχο η τελικό επιμϋτρηςη ϊλλωσ από την ημερομηνύα που υποβλόθηκε ό με οποιοδόποτε ϊλλο τρόπο ςυντϊχθηκε η τελικό επιμϋτρηςη του ϋργου. Κατϊ τον χρόνο εγγύηςησ και υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να επιθεωρεύ τακτικϊ το ϋργο και να το διατηρεύ ςε ικανοποιητικό κατϊςταςη και να αποκαθιςτϊ κϊθε βλϊβη του.  Ο χρόνοσ αυτόσ ορύζεται ςε δεκαπϋντε (15) μόνεσ. Όταν περϊςει το παραπϊνω χρονικό διϊςτημα γύνεται η οριςτικό παραλαβό του ϋργου. 
Άρθρο 22ο: Αναθεώρηςη τιμών Οι τιμϋσ  δεν υπόκεινται ςε καμύα αναθεώρηςη για οποιονδόποτε λόγο ό αιτύα , αλλϊ  παραμϋνουν ςταθερϋσ και αμετϊβλητεσ μϋχρι την λόξη τησ ςύμβαςησ. 
Άρθρο 23ο: Επύλυςη διαφορών Η επύλυςη διαφορών μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθμύζεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 , περύ ύναψησ Δημοςύων υμβϊςεων Έργων , Μελετών , Προμηθειών και Τπηρεςιών.  
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