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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Οι Ειδικοί Όροι του Συμβολαίου (Μέρος II) υπερισχύουν των Γενικών Όρων του Συμβολαίου (Μέρος Ι)

ΑΡΘΡΟ 8
Εδάφιο 8.1

Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου

Στο εδάφιο 8.1 των Γενικών Όρων προστίθεται η πιο κάτω παράγραφος:

Σε περιπτώσεις Συμβάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα
συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα
φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση του σ’ αυτούς.
Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες και
τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα σέβονται και θα συμμορφώνονται επίσης με
αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. (Σχετικός είναι ο κανονισμός της ΕΕ 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και ο ημεδαπός
εφαρμοστικός Νόμος 125(Ι)/2018).
ΑΡΘΡΟ 16
Εδάφιο 16.3

Νέο Προσωπικό Εργολάβου

Μέχρι να υπάρξει αναθεώρηση του παρόντος Τόμου ΙΙ από την αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων,
στους ειδικούς όρους θα προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο 16.3:
16.3

Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου 16.1, εάν για την εκτέλεση και συμπλήρωση του

Έργου απαιτείται η εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατά την ημερομηνία έκδοσης της
Επιστολής Αποδοχής δεν εργοδοτείτο από τον Εργολάβο, τότε ο Εργολάβος οφείλει να αποτείνεται στα
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό την
εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού από τον κατάλογο ανέργων για ικανοποίηση των αναγκών του. Η
ίδια υποχρέωση ισχύει για κάθε Υπεργολάβο από την ίδια ημερομηνία, ανεξάρτητα του χρόνου
σύναψης της σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ του Εργολάβου και του Υπεργολάβου αυτού. Νοείται ότι
είναι δυνατή η εργοδότηση άλλων προσώπων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ανέργων εάν ο
Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ικανοποιηθεί και πιστοποιήσει ότι ο Εργολάβος ή ο Υπεργολάβος,
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ανάλογα με την περίπτωση, εύλογα δεν μπορούσαν να εξεύρουν κατάλληλο προσωπικό από τον
κατάλογο ανέργων ή ότι συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι που εύλογα δικαιολογούν κάτι τέτοιο.
Νοείται ότι σε περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι, μετά την ημερομηνία έκδοσης
της Επιστολής Αποδοχής ο Εργολάβος ή οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του εργοδότησε οποιοδήποτε
πρόσωπο για την εκτέλεση και συμπλήρωση του Έργου κατά παράβαση των προνοιών του εδαφίου
αυτού, τότε για κάθε τέτοιο πρόσωπο θα επιβάλλεται στον Εργολάβο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση με
μία φορά τον ετήσιο μισθό του προσώπου αυτού όπως προβλέπεται από τη σχετική Κλαδική Συλλογική
Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 63
Εδάφιο 63.1

Λύση εργοδότησης – Υπαίτιος ο Εργολάβος

Στο εδάφιο 63.1 των Γενικών Όρων να προστεθεί ως τελευταία παράγραφος το πιο κάτω λεκτικό:
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Εργοδότης έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό που προβλέπεται για
συνέχιση του έργου από τον επόμενο σε σειρά κατάταξης. Ο Εργολάβος οφείλει να παραδώσει το
εργοτάξιο εντός 15 ημερών ελεύθερο κατοχής και το οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος καθίσταται
απαιτητό από τον Εργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 68
Εδάφιο 68.2

Ειδοποιήσεις

Το εδάφιο 68.2 των Γενικών Όρων διαγράφεται και αντικαθίσταται από το πιο κάτω:
68.2

Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επιστολή θα δοθεί στον Εργοδότη ή στο Μηχανικό σύμφωνα με

τους όρους του Συμβολαίου πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή δια τηλεομοιότυπου ή με το να
αφεθεί στις αντίστοιχες διευθύνσεις που ορίζονται στον Τόμο Α των Εγγράφων Συμβολαίου και θα
κοινοποιείται στο Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων, στο Διευθυντή Ελέγχου, στον Πρώτο
Αρχιτέκτονα, στον Πρώτο Επιμετρητή Ποσοτήτων, στο Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών, στον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, και στον Επιμετρητή
Ποσοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 70
Εδάφιο 70.1

Αυξομειώσεις τιμών δεν εφαρμόζεται

