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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο.
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους γενικούς και
ειδικούς συµβατικούς όρους µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των
λοιπών τευχών δηµοπράτησης, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα στοιχεία της µελέτης και τις
έγγραφες διαταγές της υπηρεσίας θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι εργασίες που
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την πλήρη κατασκευή
του έργου.
Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
Το προτεινόµενο έργο αφορά στην παράκαµψη του εµπορικού κέντρου Καρπενησίου µέσω του
άξονα των οδών Χ. Τρικούπη -Ζέρβα καθώς και την νέα οδική σύνδεση µε το Χιονοδροµικό
Κέντρο Καρπενησίου µέσω του άξονα των οδών ∆ηµοκρατίας- Καφαντάρη. Προβλέπονται
εργασίες οδοστρωσίας, τεχνικών έργων, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
λυµάτων και οµβρίων και ηλεκτροφωτισµού στις παραπάνω οδούς.

ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η δηµοπράτηση και η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007 -2013» i
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ii
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )iii
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της µε αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και µόνο στην ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά µε τη χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
- της µε αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
-Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας».
Ως προς τα αποφαινόµενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των:
• Π.∆. 171/1987 (ΦΕΚ 84Α /02-06-1987) [Όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν και ειδικές
ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
και άλλες ρυθµίσεις] (εκτός των καταργούµενων διατάξεων του σύµφωνα µε το άρθρο 377 του
Ν. 4412/2016).
• Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α/08-06-2006) [Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων].
• Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης].
• Η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων
Τα έργα υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών και των σχετικών µε αυτές εγκυκλίων
και Αποφάσεων του αντίστοιχου Υπουργείου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Οι εγκύκλιοι 36/2005 (∆ιαχείριση των «επί - έλασσον» δαπανών στις συµβάσεις δηµοσίων έργων),
38/2005 (Συµπλήρωση, αναµόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 «Περί
εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων»), 20/2006 (Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου έργων
και µελετών) του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 26/2012, 27/2012 του ΥΠΟΜΕ∆Ι,
Επιπλέον, στην κατασκευή του έργου έχουν εφαρµογή:

• Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
(CEN).
• Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO)
• Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι,
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση
που οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε
ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).
• Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισµούς και
πρότυπα, µπορούν να εφαρµοστούν εναλλακτικά οι Γερµανικοί Κανονισµοί και προδιαγραφές ή
άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσηµοι κανονισµοί.
• Στην περίπτωση που στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και
αριθµητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση µε τα όσα ορίζονται στα Συµβατικά Τεύχη για το ίδιο
θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που
ορίζεται στη ∆ιακήρυξη.
Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα
(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ429/18-10-2000 απόφαση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.,(ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010) και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ
2000).
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα
κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
3. Ο νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 Αποφ-∆14/92330/08 ΦΕΚ-1416/Β/17-7-08
4. Ο Ισχύον Οικοδοµικός Κανονισµός.
5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016) - Αποφ-Γ∆ΤΥ/3328/16 ΦΕΚ-1561/Β/26-16.
6. Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.
8. Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων
9. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
10. Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
11. Τα Π.∆. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).
12. Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως και οι
λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.
13. Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε
αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η., κ.λπ.
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε θέµατα που δεν καλύπτονται
από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις.
15. Τα αναλυτικά Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα
αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια.
16. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
17. Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης
∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.
18. Η αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17.07.2012 (ΦΕΚ 2221/30.07.2012 τεύχος Β’) απόφαση «Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα.
19. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών».

20. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας
που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
21. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83)
22. Ο Ν.2696/1999 «Κύρωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας»
23. Η ΚΥΑ 6952/14-2-2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή ..κυκλοφορίας πεζών»
25. Ο Ν-4042/12 (ΦΕΚ-24/Α/13-2-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία ΕΚ-99/08 - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την
Οδηγία ΕΚ-98/08 - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
ΑΡΘΡΟ 3
Μελέτη των Συνθηκών Κατασκευής του Έργου.
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού, κυρίως σε ότι
αφορά
1. Τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής εναπόθεσης
προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων - καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων σύµφωνα µε την ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β), τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των
υλικών,
2. τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού
ρεύµατος και οδών προσπέλασης,
3. τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως στον τόπο του έργου
4. τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των
υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα
(µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την
εκτέλεση των εργασιών
5. τη δυνατότητα έγκαιρης προµήθειας από το εξωτερικό των µηχανηµάτων και υλικών που
τυχόν απαιτούνται και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της
Σύµβασης.
και οποιαδήποτε άλλα θέµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης.
Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, τα
εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της
εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε την
διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει
ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις ανωτέρω
συνθήκες και όρους.
Η παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους
όρους σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς
τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4
Πηγές λήψης αδρανών υλικών
- ποιότητα και προέλευση υλικών, έτοιµων ή
κατεργασµένων προϊόντων
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου,
κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών.

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί τα υλικά που προδιαγράφονται στα τεύχη
της µελέτης για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει
να συµµορφώνονται µε την υπ. αρ. 6690/2012 (ΦΕΚ 1914β/15-6-2012) ΚΥΑ «Προϊόντα
∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης
συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης [CE]».
2. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο είναι απολύτως σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΥΠΟΜΕ∆Ι, (τ) ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Εµπορίου και
Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), του ΕΛΟΤ, καθώς επίσης και µε τα
συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου έγκρισης του αρµόδιου
οργάνου της Επίβλεψης σχετικά µε την προέλευση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εµφάνιση,
τη συµφωνία µε τις τιθέµενες προδιαγραφές.
3. Για όλα τα υλικά που αναφέρονται στο περιγραφικό τιµολόγιο, θα προσκοµίζονται δείγµατα
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνοδευόµενα από τα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου
κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. Η
παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα
έχουν υποβληθεί. Αν υπάρχουν αποκλίσεις στα τελικώς τοποθετηµένα υλικά από τα αρχικώς
εγκεκριµένα η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει την καθαίρεση και την αποµάκρυνση τους από το
έργο και την τοποθέτηση νέων.
4. Για υλικά βιοµηχανικής κατασκευής που θα τοποθετηθούν στο έργο, θα προηγηθεί της
συνολικής προµήθειας η προέγκριση δείγµατος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το δείγµα
που θα προσκοµιστεί για προέγκριση θα συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ελέγχου
ποιότητας.
5. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας,
δειγµατοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να ενσωµατώσει στο έργο και να τα εξετάσει µε
βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας
προέλευσης ή να προσκοµίσει βεβαίωση του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ότι αυτά συµφωνούν
µε τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν.
6. Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να διατάξει τη µη χρησιµοποίηση των υλικών που θεωρεί ότι δεν
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Εάν ο ανάδοχος
διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους από
εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή
Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη προκαταβάλλεται από
τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην
αντίθετη περίπτωση βαρύνει τον Κύριο του Έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις
πιστώσεις του έργου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.
7. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή
του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς
υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται
από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής ανακοινώνεται στην Προϊσταµένη
Αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλο υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.
8. Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο
ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά όλων των υλικών,
µηχανηµάτων και µέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη και
εποµένως δε δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προµήθειας και εκτέλεσης ή
παράτασης της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.
9. Ειδικότερα για τις πηγές λήψης υλικών τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κλπ
Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται στα οικεία άρθρα του τιµολογίου, θα
χρησιµοποιηθούν κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα της περιοχής του έργου ή υλικά

ποταµού άριστης ποιότητας µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στις οικείες ΕΤΕΠ. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, να
απορρίψει υλικά τα οποία, κατά την εκµετάλλευσή τους, δεν παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή
και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά και υγιή, µε συνέπεια, λόγω της ανοµοιογενούς ποιότητας, να
καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των υλικών από την άποψη του δείκτου
πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις οικείες προδιαγραφές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές των
ασβεστολιθικών πετρωµάτων και των αµµοχαλίκων ποταµού των πηγών, που εκµεταλλεύονται
µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά έτσι ώστε ο συντελεστής των
υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιµασία LOS ANGELES να µην υπερβαίνει τα όρια που
καθορίζονται στις οικείες προδιαγραφές.
10.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων
υλικών, δεν δηµιουργεί σ’ αυτόν δικαίωµα απαίτησης πληρωµής δαπάνης µεταφοράς των
υλικών, που περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδος του Τιµολογίου
ΑΡΘΡΟ 5
Ακαταλληλότητα υλικών – ελαττώµατα – παράλειψη συντήρησης
Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε
εργασία παρουσιάζει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’
αυτόν ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας 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 από τα πράγµατα. 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. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 157 του Ν4412/16 αναφέρεται).
ΑΡΘΡΟ 6
Σχέδια.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τα εγκεκριµένα σχέδια και τα άλλα
στοιχεία της µελέτης καθώς και τις έγγραφες από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συµπληρώσεις ή
τροποποιήσεις τους Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση για µεταβολές στα έργα που
έγιναν χωρίς Έγγραφη Εντολή, ενώ αν αυτές οι µεταβολές προκαλούν µείωση των συµβατικών
εργασιών, του καταβάλλεται µόνο η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί µε την επιφύλαξη
εφαρµογής των διατάξεων για κακοτεχνία.
ΑΡΘΡΟ 7
Προθεσµίες- Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16
Α. Συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου
Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε δέκα οκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης
Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή – ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία – ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστο ένα µήνα πριν από τη
λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί
του αιτήµατος του αναδόχου εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή όχι αργότερα από την
πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου. Σε περίπτωση

έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών επιβάλλονται στα
υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 1
του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016 πειθαρχικές ποινές. Η αίτηση κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την Προϊσταµένη Αρχή.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που για να
τηρήσει τη συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα
νυχτερινά συνεργεία, να πραγµατοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας κ.λπ. πέρα
από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και µετά την υπογραφή
της σύµβασης σε οποιοδήποτε επί µέρους προγραµµατισµό εργασιών ή έκθεση ή άλλο
στοιχείο που έχει υποβάλλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο.
Β. Τµηµατικές προθεσµίες
∆εν ορίζονται ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες για την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
Γ. Ποινικές ρήτρες
1. Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται
στον ανάδοχο ποινική ρήτρα,που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του
υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου
και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση
συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες και µέχρι ακόµα 15% της συνολικής
προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του
έργου.
3. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών η µέση ηµερήσια αξία του έργου προκύπτει, αφού
διαιρεθεί το συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν
συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την Αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), µε τον αριθµό των ηµερών της συνολικής προθεσµίας.
4. 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.
ΑΡΘΡΟ 8
Εργασίες Εκτελούµενες από την Υπηρεσία ή από άλλους Εργολάβους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην παρακωλύει την εκτέλεση των εργασιών από άλλους
εργολάβους σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση του και να διευκολύνει
αυτούς µε τα χρησιµοποιούµενα από αυτόν µέσα (ικριώµατα, κλπ), ρυθµίζοντας την σειρά
εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ώστε να µην παρεµβάλλονται εµπόδια στις εκτελούµενες
εργασίες από τον εργοδότη ή από άλλους εργολάβους.
ΑΡΘΡΟ 9
Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου.
1. Ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/16,να υποβάλει στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, ανταποκρινόµενο προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές
ηµέρες από την υπογραφή της.
2. Το πρόγραµµα πρέπει να συνταχθεί υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα, που θα περιλαµβάνει
την χρονική ανάλυση των εργασιών ανά είδος εργασίας συνοπτικά (εκσκαφές, επιχώµατα,
λοιπά χωµατουργικά, τάφρος, επενδύσεις, Η/Μ, λοιπά τεχνικά, ασφαλτική βάσης, ασφαλτική
κυκλοφορίας, Η/Μ, φυτοτεχνικά κλπ) , µε γνώµονα την επίτευξη του σκοπού της
προηγούµενης παραγράφου. Το πρόγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και
αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και από γραµµικό διάγραµµα.

3. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραµµα, που υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς την σειρά και την διάρκεια
των εργασιών και τη χρονική κλιµάκωση των πιστώσεων και το εγκρίνει µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να
συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
145 του Ν. 4412/16

ΑΡΘΡΟ 10
Μελέτες
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, αφού η σχετική δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος του τιµολογίου, να συντάξει τις
απαιτούµενες µελέτες όπως:
1. Τον έλεγχο της τεχνικής µελέτης και τις αναγκαίες συµπληρώσεις και µικροτροποποιήσεις της
εγκεκριµένης µελέτης
2. Μελέτη οριζόντιας και κάθετης σήµανσης της οδού.
3. Μελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων κλπ.
4. Μελέτες εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας για την κατασκευή της οδού, καθώς
και σήµανσης και εξοπλισµού αυτών.
Οι µελέτες θα υποβάλλονται έγκαιρα στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. ∆εν απαιτείται να
προηγηθεί εντολή της Υπηρεσίας και ο ανάδοχος θα φροντίζει για την έγκαιρη εκπόνηση όσων
εξ αυτών απαιτούνται, ώστε να µη καθυστερεί η πρόοδος των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 11
Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπονται στα άρθρα 18 και 138 του Ν. 4412/2016
και συγκεκριµένα επισηµαίνονται τα εξής:
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτοµερώς στο τιµολόγιο της µελέτης,
στην τεχνική περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισµών της µελέτης.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα σχέδια, να τηρεί τις
διαστάσεις και τη διάταξη των µερών του έργου και να συµµορφώνεται ακριβώς µε τις διατάξεις
των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων της σύµβασης.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε
περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη
διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας –
δικαστική επίλυση διαφορών).
4. Ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία αποζηµίωση για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς
έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόµη και αν οι
µεταβολές αυτές βελτιώνουν του έργο.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που προκύπτουν από έγγραφες
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία που απαιτούν οι
Νόµοι, όπως το ηµερολόγιο του έργου και το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας του χώρου
ευθύνης του, για την έκδοση των ενδεχοµένως απαιτουµένων αστυνοµικών αδειών εργασίας,
καθώς και για τη συµµόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνοµικές διατάξεις και
εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης επί των υλικών
που χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων, του εν γένει

εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού και επί παντός τρίτου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέρων µονοµερώς κάθε
ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από τη µη καλή εφαρµογή τους.
9. Ορισµένες εργασίες λόγω της παρουσίας αγωγών οργανισµών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας
και άλλων εµποδίων πρέπει να εκτελούνται, µετά προσοχής και µε τα χέρια, αποκλείοντας
στην περίπτωση αυτή τη χρήση µηχανικών µέσων. Κατά την εκτέλεση αυτών θα ληφθούν από
τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα για αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζόµενους, διαβάτες
και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόµους ως και τις
παρακείµενες οικοδοµές. Οποιαδήποτε ζηµία θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε
επανόρθωση θα γίνει σε βάρος και για λογαριασµό του.
10. Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος αστικά και
ποινικά είτε απέναντι στο προσωπικό του [εργάτες, υπαλλήλους κ.λπ.] είτε στις κατασκευές,
είτε στον εργοδότη, είτε και σε τρίτους. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
τυχόν καταβολή αποζηµίωσης, φέρει δε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη προκύπτουσα
από την εκτέλεση των έργων, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψή του,
αλλά σε τυχαίο γεγονός.
11. Η οργάνωση της υλοποίησης του έργου θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, µε συνεχή
συνεργασία ανάµεσα στον ανάδοχο και στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η οργάνωση των
εργασιών –χωρική και χρονική- θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη
λειτουργία των δραστηριοτήτων της πόλης (λειτουργία καταστηµάτων, υπηρεσιών,
προσβάσεις, κ.λπ.).
12. Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην απαιτούµενη σήµανση του εργοταξίου ή
τµηµάτων του καθώς και στα απαιτούµενα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας.
13. Η αποµόνωση τµηµάτων του εργοταξίου, οι περιοχές απόθεσης υλικών και στάθµευσης
µηχανηµάτων, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα πρέπει να είναι
περιφραγµένες, µε σταθερή περίφραξη εργοταξίου, απροσπέλαστη για το κοινό. Οι χώροι του
εργοταξίου θα πρέπει να ελέγχονται, να συντηρούνται και να φωτίζονται πλήρως κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Η προσπέλαση σε αυτούς θα γίνεται από σηµείο ελεγχόµενο. Στους
χώρους αυτούς θα φυλάσσονται τα Μ.Α.Π. των εργαζοµένων καθώς και όλα τα στοιχεία –
βιβλία – σχέδια του έργου (ηµερολόγιο έργου, ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, κ.λπ.).
14. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχουν πινακίδες µε την ένδειξη
«Απαγορεύεται η είσοδος σε µη εργαζόµενους» και «Προσοχή εργοτάξιο» και όλες οι
σηµάνσεις που απαιτούνται (πινακίδες, κώνοι και – όπου απαιτηθεί -φωτεινά σήµατα), η δε
αποµάκρυνσή τους θα γίνεται µετά την πλήρη ολοκλήρωση αυτών.
15. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή µε την αποπεράτωση των εργασιών
και πριν από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου να παραδώσει στον εργοδότη
σχέδια απεικόνισης του έργου [as build]. Στα σχέδια αυτά θα απεικονίζονται όλες οι εργασίες
ήτοι οικοδοµικές η/µ και λοιπές, διαστασιολογηµένες και χαρακτηρισµένες µε όλα τα τεχνικά
στοιχεία τους, ώστε να δίνουν την πλήρη εικόνα του έργου (θα παραδοθούν δύο πλήρεις
σειρές αντιγράφων καθώς και ηλεκτρονική µορφή αυτών).
16. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών
αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, κ.λπ., επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ( ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ
1312Β/24-8-2010 «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών
που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» που εξειδικεύεται µε την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ) και να

εναρµονιστεί µε το Π.∆. 117/04 όπως ισχύει, σε θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Κατά τα λοιπά
ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν. 4412/2016.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Η χρήση ικριωµάτων θα συνοδεύεται από βεβαίωση στατικής επάρκειας Πολιτικού
Μηχανικού, µε µέριµνα του αναδόχου εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υποβληθεί στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
2. Ο εργολάβος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση στην
έκδοση και διεκπεραίωση οποιασδήποτε σχετικής άδειας απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της
εργολαβίας όπως:
 άδεια εργασιών µικρής κλίµακας για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας και
 σύνταξη µελέτης - κατάθεση πλήρους φακέλου στις υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*
1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ.
42).
-------------------------------------------------------------------------------* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85,
Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε :
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές
των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.
42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη
εξειδικευµένη εταιρεία).

3.Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα :
3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8)
και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα
µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του
δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει και να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες
που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆
305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε
ε. Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1)Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε
2.Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3.Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε
στο Ν.4412/2016 άρθρο 170 παρ. 7 και άρθρο 172 παρ. 8.
4.Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι την κατάρτιση του ΦΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων
ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1.Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2.Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και
αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. (∆εν απαιτείται προσκόµιση για θεώρηση στην
αρµόδια υπηρεσία, βάσει του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 14867/825/09-05-2014 απόφασης του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας)
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3.Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων,
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4.Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

5.Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό
µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας (∆εν απαιτείται προσκόµιση για θεώρηση στην αρµόδια
υπηρεσία, βάσει του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 14867/825/09-05-2014 απόφασης του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας) και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες
µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια
των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών,
από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),
Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-92003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το
Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4.Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α,
παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους,
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη
πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α,
παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 IV µέρος Α, παρ.13,14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα,
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά

µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94,
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων

Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων
και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ.
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών,
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού
εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και
αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ.
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00
(αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού:
Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12παραρτ.IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10
(αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ,
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
Άδεια κυκλοφορίας

Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα
ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,
παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. παρ.7 ).
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών
του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8 ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ3009/2/21-γ/94,
ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94
και
οι
τροπ.
αυτής
:
ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,
Εργασίες σε στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81
(αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10),
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93,
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1,
10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.4Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές,
κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), Π∆ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
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499/91

ΦΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

130646/84

ΦΕΚ

154/Β/84

3329/89

ΦΕΚ

132/Β/89

ΦΕΚ

138/Β/91

38/Α/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ

187/Β/93

180/Α/91

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ

765/Β/93

i
Τίθεται µόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ii
Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
iii
Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο µε το άρθρο 13 καταργεί το π.δ

113/2010.

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ

450/Β/94

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
Π/208/12-9-03

ΥΑ

αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ

451/Β/93

ΥΑ

3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ

301/Β/94

ΦΕΚ

73/Β/94

ΦΕΚ

978/Β/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ

677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ

1035/Β/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ

113/Β/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ

987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03

ΦΕΚ

708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ

420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ

59/∆/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ

686/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ

266/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ

16/Β/03

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11

ΦΕΚ

905/Β/11

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ

ΥΑ

3131.1/20/95/95

21017/84/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 1287/Β/09

ΦΕΚ

155/Β/96

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ
α) Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λαµβάνει
τα µέτρα που επιβάλλονται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Η
σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στα Γενικά του έξοδα.
Υποχρεούται επίσης να προβαίνει µε δαπάνες του, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών
στην τοποθέτηση όλων των προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων,
σηµάτων, τροχονόµων, φωτεινών σηµατοδοτών κλπ, που απαιτούνται, κατά τα διεθνή πρότυπα
και τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην
οδό και τις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την
ηµέρα και την νύχτα για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων. Ο ανάδοχος
ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα από υπαιτιότητα των έργων, ακόµη και
εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά.
β) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει την σήµανση µε ελλείψεις υπόκειται σε ανέκκλητη
ποινική ρήτρα σαράντα πέντε (45,00) € για κάθε µη τοποθετηµένο στην θέση που επιβάλλεται ή
κακώς τοποθετηµένο σήµα.
Η Υπηρεσία µπορεί επίσης να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και λογαριασµό του αναδόχου,
όταν ο τελευταίος δεν συµµορφώνεται προς τις σχετικές διαταγές της. Ανεξάρτητα όµως από την
λήψη ή µη από την Υπηρεσία των µέτρων αυτών, ο ανάδοχος του έργου δεν παύει να έχει
ακέραιη την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλεια του αυτή και ευθύνεται
αποκλειστικά και µόνο αυτός για την συνεχή σήµανση της οδού µε προσωρινά, κατά τα διεθνή
πρότυπα και τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές, σήµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο
ανάδοχος µε το προσωπικό του, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου, έχει συνεχή
αντίληψη των θέσεων της οδού που χρειάζονται σήµανση και ενηµερώνονται συνέχεια πάνω στην
ανάγκη προσαρµογής τους και της επανατοποθέτησής τους σε κατάλληλες θέσεις της οδού µε
την πρόοδο των έργων, ενώ η επίβλεψη δεν διαθέτει επί τόπου προσωπικό για να υποδεικνύει
κάθε φορά τα µέτρα σήµανσης που πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο.
γ) Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί καθ'όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τον Κ.Ο.Κ. όπως
αυτός ισχύει καθώς και την «Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Οδικών Εργων εντός και
εκτός κατοικηµένων περιοχών» που εγκρίθηκε µε την αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/1-7-2003 απόφαση
Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην αρχή του έργου από κάθε κατεύθυνση και κατά περίπτωση σε
ενδιάµεσα τµήµατα όπου αλλάζουν οι συνθήκες κυκλοφορίας, θα υπάρχει φωτεινό αναλάµπον
σήµα µεγάλου µεγέθους για προειδοποίηση των οδηγών.
Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις
διατάξεις των άρθρων 81 και 82 του Ν 3669/08, και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές
προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης
η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές
Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε τις
αποφάσεις του Υ∆Ε α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80
(ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13
Χρήση της οδού πριν από την αποπεράτωση
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει µε κάθε τρόπο
δυνατότητα ακώλυτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην οδό που πρόκειται να
εξυπηρετήσει το εκτελούµενο έργο, µε την κατασκευή των απαραίτητων συνδετηρίων τµηµάτων,
την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων παρακαµπτηρίων της κύριας κυκλοφορίας κλπ. Οι σχετικές

εργασίες δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα περιληφθούν από αυτόν ανηγµένα
στις τιµές της προσφοράς του.
Η ανάγκη ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας µε την εκτέλεση των εργασιών , πρέπει να
ληφθεί υπ’όψη από τον ανάδοχο κατά την εξέταση των συνθηκών του έργου πριν από την
σύνταξη της προσφοράς του, και οι δυσκολίες που θα προκύψουν εξ αυτής της αιτίας δεν
δηµιουργούν στον ανάδοχο το δικαίωµα απαίτησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή παράτασης
στην προθεσµία του έργου
ΑΡΘΡΟ 14
Καταµέτρηση εργασιών επιµετρήσεις-πιστοποιήσεις
Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις
και οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/16.
Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύνανται χωρίς προηγούµενη
έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί
για το έργο, όπως αυτό καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους πίνακες ή τις
σχετικές διαταγές, δεν δύνανται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της σύµβασης, ο
ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την
παροχή των σχετικών οδηγιών.
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται
ανωτέρω, η Υπηρεσία δεν έχει καµιά υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις εργασίες
αυτές.
Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου,
συντάσσονται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν
εκτελεσµένες εργασίες που µπορούν να επιµετρηθούν.
Ενδιάµεσα των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω και
αν κατά τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για
οποιαδήποτε αιτία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή λογαριασµών να προσκοµίζει τα παραστατικά
στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιουµένων στο έργο µηχανηµάτων
(ιδιόκτητων ή όχι).
ΑΡΘΡΟ 15
Περί εργαστηριακών δοκιµών (ποιότητα υλικών και εργασιών).
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς
ελέγχους των εργασιών και των υλικών. Οι έλεγχοι θα γίνονται είτε από Κρατικά Εργαστήρια, είτε
από ιδιωτικά πιστοποιηµένα ή αναγνωρισµένα από το ΚΕ∆Ε. Ο ανάδοχος σε περίπτωση χρήσης
ιδιωτικού εργαστηρίου θα προσκοµίζει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την άδεια λειτουργίας του εν
λόγω εργαστηρίου.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο ελάχιστος αριθµός των δοκιµών που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν κατά περίπτωση, καθώς
και οι σχετικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται κατ' αυτών που δεν συµµορφώνονται, ορίζονται
κατωτέρω ως εξής:
Ι. Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών

∆οκίµια σκυροδέµατος

Τα σχετικά µε τον έλεγχο της ποιότητας των διαφόρων κατηγοριών σκυροδεµάτων ρυθµίζονται
µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-97), που έχει εγκριθεί µε την απόφαση του
ΥΠΕΧΩ∆Ε αριθ. ∆14/19164/28-3-97 και ισχύει κάθε φορά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων
και όχι στην περίοδο των προπαρακατασκευαστικών εργασιών, κατά την οποία οι δοκιµές που
εκτελούνται για την ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο, όπως
ανωτέρω, αριθµό δοκιµίων.
Οι έλεγχοι - δοκιµές είναι:
• Έλεγχος ποιότητας σκυροδέµατος µε λήψη δοκιµίων σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
• Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης (Στεγανότητα αγωγών)
• Έλεγχος µηχανολογικού εξοπλισµού
• Έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
ΙΙ. Ποινικές ρήτρες
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε
δύο(2) ηµέρες από την δειγµατοληψία.
Οι δοκιµές που γίνονται, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµίων καταγράφονται σε
ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική
επιµέτρηση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους. Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει,
ύστερα από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων
δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, αριθµός δοκιµίων µικρότερος αυτού που
καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς 600,00 € για κάθε
δεκάδα δοκιµίων που λείπουν, παρακρατείται µε βάση απόφαση του Πρ/νου ∆ιευθυνούσης
Υπηρεσίας και εκπίπτει από την αµέσως επόµενη πιστοποίηση του αναδόχου που θα συνταχθεί.
Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για το σκυρόδεµα, στην περίπτωση που
διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που έχει εγκριθεί µε την
απόφαση
Γ.∆.Τ.Υ./ οικ.3328/2016 του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Β΄ 1561), όπως κάθε
φορά ισχύει, πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιµο κατά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 178, επιβάλλονται και πρόστιµα για καθεµία από τις παραβάσεις αυτές 700ευρώ
Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί µε
περισσότερες δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας.
Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να µην προβεί σε πιστοποίηση µέρους ή συνόλου
εργασιών για τις οποίες δεν έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εργαστηριακές δοκιµές.
Για την εφαρµογή των παραπάνω ισχύουν τα ακόλουθα:
Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει στην ∆/νουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνει τα ιδιωτικά
αναγνωρισµένα εργαστήρια µε τα οποία ενδεχοµένως προτίθεται να συνεργαστεί. Η υπεύθυνη
δήλωση θα συνοδεύεται από τις άδειες λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων, οι οποίες θα έχουν
χορηγηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου των
εργαστηρίων, ότι αποδέχεται την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών στο υπ’ όψη έργο.
Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα, να εκτελέσει δια των οργάνων του οσουσδήποτε
ελέγχους πέραν των παραπάνω ελαχίστων αναφεροµένων και οποτεδήποτε κρίνει τούτο
σκόπιµο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχηµα µε οδηγό, όποτε ζητηθεί
από αυτήν, για την µεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο.
ΑΡΘΡΟ 16
∆οκιµές εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την τµηµατική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε
δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας κ.λπ.) τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο
δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα
περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την περάτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους,
να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε τρία (3) αντίγραφα,
πλήρεις λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που
εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, καταχωρείται στον φάκελο της
επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο Αρχείο του κυρίου του Έργου.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει το προσωπικό
του κυρίου του έργου, την χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.
Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά
χρονικά διαστήµατα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη
αµοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 1412/16.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος,
µέσα στην προθεσµία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει την επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί στον
χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µην
παρεµποδίζεται η εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων
εργολαβιών.
ΑΡΘΡΟ 17
Σχέδια - Έντυπα - Φωτογραφίες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Επίβλεψη λεπτοµερή πίνακα µε τα πλήρη
κατασκευαστικά στοιχεία κάθε είδους, δηλαδή προδιαγραφές κατασκευής, ισχύος, παροχών,
αποδόσεων, λειτουργίας, ρυθµίσεως, βάρους κλπ. µε απεικονίσεις, σχέδια, φωτογραφίες,
καταλόγους, κλπ. έτσι ώστε να µπορεί η Επίβλεψη πριν από την παραγγελία κάθε είδους, να το
συγκρίνει µε το προδιαγραφόµενο και να το εγκρίνει ή απορρίπτει. Στην δεύτερη περίπτωση ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προτείνει άλλα είδη σε τακτή προθεσµία.
Εάν και αυτά δεν γίνουν δεκτά από την επίβλεψη, αυτή θα υποδείξει στον ανάδοχο ποια είδη θα
προσκοµίσει και αυτός θα τα αποδεχθεί χωρίς καµιά αντίρρηση.
Οποιαδήποτε έγκριση υλικών, εξαρτηµάτων και συσκευών δεν απαλλάσσει (µε κανένα τρόπο), τον
ανάδοχο από τις ευθύνες του, εάν βρεθεί κατά την κατασκευή κάποιο είδος που δεν
ανταποκρίνεται στον προορισµό του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου, µε
µέριµνα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την διαταγή του Υ∆Ε
αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ήτοι:

α. Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου. Αυτές θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης.
β. Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αυτές θα υποβάλλονται
µε τα δικ/κά της 2ης, 3ης ή και µεταγενέστερης πιστοποίησης
γ. Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του. Αυτές θα υποβάλλονται µε τα δικ/κά της
τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική.
ΑΡΘΡΟ 18
Άδειες Λειτουργίας Εγκαταστάσεων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προχωρεί έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες προς
αρµόδιες κρατικές αρχές, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΕΥ, ΟΑΠ, κλπ. για όσες εγκαταστάσεις προβλέπεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία µε σκοπό την λήψη:
Πιστοποιητικό ελέγχου εκτελεσθέντων εγκαταστάσεων, (π.χ. ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) και λοιπές
άδειες η εγκρίσεις.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να προχωρεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες µε δικές του
δαπάνες, (ο εργοδότης θα περιορίζεται στην υπογραφή µόνο όσων εγγράφων απαιτούν
υπογραφή του ιδιοκτήτη) και δεν θα δικαιούται ιδιαίτερη αµοιβή, επειδή θεωρείται ότι οι σχετικές
δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές του τιµολογίου.
ΑΡΘΡΟ 19
Συντονισµός Εργασιών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί την πορεία των οικοδοµικών και λοιπών
εργασιών και να συντονίζει αντίστοιχα την εκτέλεση των εργασιών και εγκαταστάσεων σε όλα τα
στάδια του έργου, να κατασκευάζει έγκαιρα εκείνα τα τµήµατα του έργου που εξαρτώνται από την
πορεία των εργολαβιών και να αποφεύγει έτσι δαπάνες για αποξηλώσεις, κλπ.
Η Επίβλεψη δεν θα καταβάλλει καµία αποζηµίωση στον ανάδοχο για επί πλέον εργασίες που θα
οφείλονται σε κακό συντονισµό.
ΑΡΘΡΟ 20
Εγγύηση.
Όλες οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν από τον παρόντα εργολάβο θα εγγυηθούν απ’ αυτόν έναντι
λανθασµένων ή ακαταλλήλων υλικών και εργασίας εγκαταστάσεως για µια περίοδο δύο ετών από
την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής τους. Κατά την περίοδο αυτή ο εργολάβος χωρίς την
πρόσθετη αµοιβή, θα διορθώνει αµέσως κάθε έλλειψη, βλάβη, κλπ. που θα συµβεί στις
εγκαταστάσεις. Ο παρών εργολάβος θα απαιτήσει τις εγγυήσεις αυτές από τους υπεργολάβους
του ή τους κατασκευαστικούς οίκους, αν αυτές πρέπει να δοθούν απ’ αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 21
Περιεχόµενα των Τιµών Μονάδας του Τιµολογίου και δαπάνες βαρύνουσες τον Ανάδοχο.
Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως
περατωµένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ορίζεται στο επόµενο άρθρο,
περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων.
Καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και αποτελούν πλήρη αποζηµίωση
αυτού για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, επιφυλασσοµένων των κειµένων
διατάξεων περί αναθεώρησης τιµών.

ΑΡΘΡΟ 22
Γενικά Έξοδα, Όφελος κλπ. Αναδόχου (Εργολαβικό Ποσοστό), Επιβαρύνσεις.
1.
Στην εργολαβία αυτή ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά γενικών εξόδων οφέλους, κλπ.
(εργολαβικά ποσοστά).
α) Το ποσοστό για Γ.Ε. και Ο.Ε. ορίζεται σε 18%.
∆εν χορηγείται εργολαβικό ποσοστό επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο
εργοδότης στον εργολάβο για ενσωµάτωση στο έργο.
Στα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου, περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και οι παρακάτω
πρόσθετες δαπάνες
- Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου για εφαρµογή της
µελέτης και τυχόν τροποποιήσεών της, καθώς και για τις επιµετρήσεις µε τη λήψη αρχικών και
τελικών διατοµών, µε τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα, θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη
του αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου της.
- Η σύνταξη προγράµµατος ποιότητας έργου σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/611/01ΦΕΚ1013Β/2-8-01 και ∆ΙΠΑ∆/501/01-ΦΕΚ928Β/4-7-03 ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/
27.01.2009).και το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
(∆εν απαιτείται διότι ο προϋπολογισµός δεν υπερβαίνει το 1.500.000ευρω χωρίς ΦΠΑ)
- Η σύνταξη των τευχών των αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων, µετά των απαραιτήτων
σχεδίων, λογαριασµών, βάσει των αναγραφοµένων στα επιµετρητικά τεύχη στοιχείων, θα
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του επιβλέποντα µηχανικού ώστε να είναι άρτια και ακριβής.
- Η εξασφάλιση της παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος για την εκτέλεση του έργου.
- Η διάθεση µεταφορικού µέσου για τις ανάγκες της επίβλεψης.
- Η λήψη φωτογραφικού υλικού πριν, κατά την διάρκεια και µετά την εκτέλεση του έργου.
2. Οι πληρωµές που γίνονται µε λογαριασµούς υπόκεινται στις κατά το Νόµο επιβαρύνσεις επί του
συνολικού ποσού του λογαριασµού.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης του έργου από Κοινοτικά Προγράµµατα (ΕΑΠΤΑ κλπ.) η
πληρωµή του λογαριασµού θα ακολουθεί τη ροή χρηµατοδότησης του Κοινοτικού Προγράµµατος.
4. Πριν από την είσπραξη οποιουδήποτε λογ/σµού η εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να
προσκοµίσει:
α) Επίσηµο τιµολόγιο για τα ποσά του λογ/σµού.
β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
γ) Απόδειξη προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος στο ∆ηµ. Ταµείο
δ) Αποδείξεις πληρωµής των υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ και ΤΕΕ κρατήσεων όπως ισχύουν.
ε) Βεβαίωση του ΙΚΑ ότι εξόφλησε τις προς ΙΚΑ και ΤΕΑΕ∆ΕΕ υποχρεώσεις του για την εργασία
που εκτελέσθηκε.
στ) κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
∆ιευκρινίζεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες
επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’
εξαίρεση αυξοµειώσεις διαφόρων εισφορών ή άλλοι φόροι του δηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το
εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση µεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών
που ισχύουν κατά τον χρόνο της δηµοπράτησης, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.6 του άρθρου 138
του Ν.1412/16
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών του
µέσων.
ΑΡΘΡΟ 23
Προκαταβολή.
∆εν προβλέπεται καταβολή προκαταβολής στον ανάδοχο.

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση

ΑΡΘΡΟ 24
Ασφάλιση - Πρόληψη ατυχηµάτων
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο έργο σύµφωνα µε
τις περί ΙΚΑ διατάξεις, ανεξαρτήτως του εάν το έργο βρίσκεται εντός ή εκτός ασφαλιστικής
περιοχής του ΙΚΑ. Το αυτό ισχύει και για το ΤΕΑΕ∆ΕΞ. Εάν το εργατοτεχνικό και λοιπό
προσωπικό του εργολάβου δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, υποχρεούται να το ασφαλίζει
κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί εγκαίρως στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο ΙΚΑ αφού
εφοδιασθεί µε φροντίδα του µε σχετική εξουσιοδότηση του εργοδότη.
2. Ασφάλιση του έργου:
α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα
αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δαπάνη του να ασφαλίσει
το έργο και στο όνοµά του και στο όνοµα του εργοδότη για κάθε ζηµιά ή απώλεια από
οποιαδήποτε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών από ανωτέρα βία και µε τρόπο ώστε
ο εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί
πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζηµίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλοµένης σε
αίτια που ανάγονται στην πριν από την έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε
απώλειας ή ζηµίας που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων
του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει:
β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου ως και των τµηµάτων
των βοηθητικών εργασιών.
β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και µηχανηµάτων του εργοταξιακού εξοπλισµού και των λοιπών
ειδών που προσκοµίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο.
γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ασφαλιστική εταιρεία
και υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η µη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη).
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία
το ή τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων
ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του
αναδόχου.
3. Ζηµιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών:
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής,
υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων του
εργοδότη, του προσωπικού του και του προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από
την εκτέλεση του έργου, από τα µέσα για την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιµοποιούνται
στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που
εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσµατα, τόσο κατά τις ηµέρες και
ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν
γίνονται εργασίες.
4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκοµισθεί
κατά την υπογραφή της εργολαβικής συµβάσεως.
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόµενο από την εργολαβική σύµβαση χρόνο,
δηλ. από της υπογραφής της συµβάσεως µέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και για

ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωµατική βλάβη τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένων του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, το οποίο
καθορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συµβατικού προϋπολογισµού του έργου.
γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του εργοδότη,
του αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε εργαζοµένου, ο
οποίος έχει οποιανδήποτε σχέση µε τον ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση
κατά την οποία θα µπορούσε να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του εργοδότη.
Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις
συµβατικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος, από την
ισχύουσα Νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του
απασχολουµένου για το έργο προσωπικού.
5. Ατυχήµατα και ζηµιές σε εργατικό προσωπικό:
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί
συνεπεία εργατικού ατυχήµατος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιούνται απ’
αυτόν στο έργο. Ο εργοδότης δεν έχει καµία υπευθυνότητα για τέτοιες ζηµίες ή βλάβες καθώς και
για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά µε αυτές, εκτός, αν η ζηµιά ή βλάβη
προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων του ή των
υπαλλήλων του.
6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο:
Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις σύµφωνα µε την παρούσα ασφαλίσεως
ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της συµβάσεως ο
εργοδότης έχει το δικαίωµα να προβαίνει στις προβλεπόµενες ασφαλίσεις και να πληρώνει τα
αναγκαία ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει ή
θα οφείλει στον ανάδοχο, χωρίς καµιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα αυτοκίνητα, που
θα χρησιµοποιούνται στο έργο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
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.
8. Ο 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 επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και
συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στο
εργοτάξιο.
9. Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά µέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα
ενδεδειγµένα πρόσθετα και ειδικά µέτρα ασφαλείας και να εφαρµόζει αυστηρά τους κανονισµούς,
που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων.
10. Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαµβάνονται στην υπ’
αριθµ. ∆ΙΠΑ∆ /ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) η πρόληψη
και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. &
Φ.Α.Υ.)
ΑΡΘΡΟ 25
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - ∆ιάθεση Απροβλέπτων ∆απανών.
1.
Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει την υποχρέωση να εκτελεί το έργο σύµφωνα µε την
σύµβαση, τα τεύχη και τα σχέδια που το συνοδεύουν. ∆εν έχει το δικαίωµα οποιασδήποτε
τροποποίησης στα σχέδια, την µορφή και την ποιότητα του έργου. Κατά συνέπεια είναι αυτονόητο
ότι ο ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµιά αντίστοιχη τροποποίηση.

2. Για την πραγµατοποίηση µεταβολών που πιθανόν να προκύψουν από την εφαρµογή νέων
κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς
και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης, συντάσσεται
“Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών” που µπορεί να εξαντλήσει το ποσό των απροβλέπτων της
σύµβασης.
3. Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν περιλαµβάνονται συµπληρωµατικές εργασίες
λόγω απροβλέπτων περιστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 26
Ευθύνη Αναδόχου.
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την εφαρµογή των
µελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε
υπό της Υπηρεσίας ασκούµενος κάθε φύσης έλεγχος δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη αυτή.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών τη χρησιµοποίηση
αυτών και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και των
λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων.
Οποιαδήποτε ζηµία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της
εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την
αποκαταστήσει.
Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές που θα
οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (π.χ.
πληµµύρες-θύελλες, κ.λπ.).
ΑΡΘΡΟ 27
Πινακίδες ενδεικτικές του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός µηνός από της εγκαταστάσεως να προµηθευτεί και να
τοποθετήσει πινακίδες ενδεικτικές του έργου που εκτελείται.
Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθµός, οι αναγραφόµενες ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος του
έργου, διευθύνουσα Υπηρεσία, µελετητής, ανάδοχος, µήκος οδού, προϋπ/σµός έργου,
χρονολογίες ενάρξεως και περαιώσεως), ο χρωµατισµός, ο τρόπος στηρίξεως καθώς και οι
θέσεις που θα τοποθετηθούν πρέπει να καθορισθούν εγκαίρως από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετήσεως των παραπάνω πινακίδων βαρύνουν τον
ανάδοχο του έργου και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα αυτού.
Σε περίπτωση που οι πιο πάνω πινακίδες δεν θα τοποθετηθούν εντός της τακτής προθεσµίας, η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προµηθεύεται, µεταφέρει και τοποθετεί αυτές εις βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 28
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου ενδέχεται να υπάρχουν
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας που πρέπει να
µετατοπισθούν από τις επιχειρήσεις αυτές. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος ουδεµία οικονοµική
ή τεχνική ανάµιξη θα έχει υποχρεούται όµως να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των
εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών
που ενδέχεται να παρουσιαστούν στα υπ’ αυτού εκτελούµενα έργα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ,
να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και
αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των

στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί από τον
Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πλησίον των
αγωγών, είτε µετά το πέρας των εργασιών και που οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών
εκσκαφής, υποστήριξης, συµπύκνωσης, κλπ., θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και
πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο
κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και
ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη
µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων
θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Επιπρόσθετα, ειδικά για δίκτυα ύδρευσης:
Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη
ζωή και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή
ζηµιών στο δίκτυο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, συµβούν ζηµίες στο δίκτυο
ύδρευσης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική
αποκατάσταση της ζηµίας. Αν παρέλθει το 4ωρο χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για
κάθε επόµενο 4ωρο επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου, καθοριζοµένη στο
ποσόν των εκατό (100) ΕΥΡΩ ανά 4ωρο. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα είναι ανεξάρτητη και
επιπλέον των τυχόν επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για λόγους µη τήρησης των προθεσµιών.
Ο Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου
αυτού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της αξίας του
απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε
αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις για είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων.
ΑΡΘΡΟ 29
Υλικά του Εργοδότη, Προσωρινές Εγκαταστάσεις του Αναδόχου και Προστατευτικές
Κατασκευές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα παραδιδόµενα σ’ αυτόν από τον
ιδιοκτήτη του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά, κλπ.
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, γραφεία, κλπ.) για
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε δαπάνη, ευθύνη και φροντίδα του
αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέψει η Υπηρεσία και οι αρµόδιες Αρχές.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη η προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και τη λήψη κάθε άλλου µέτρου για
την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών προς τρίτους ή και προς το έργο. Για τις εργασίες αυτές θα
αποζηµιωθεί βάσει των τιµών του συµβατικού τιµολογίου ή βάσει των τιµών µονάδος νέων
εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από το συµβατικό τιµολόγιο εργασίες.
ΑΡΘΡΟ 30
Καθαρισµός Εργοταξίου, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων.
Προ της παραδόσεως προς χρήση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να
αποµακρύνει από το εργοτάξιο κάθε προσωρινή εγκατάσταση που προβλέπεται από το άρθρο 29
της παρούσης, κάθε προστατευτική κατασκευή, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα,
µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων,
κλπ. να άρει κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή
επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους επί των

οποίων αυτά ήταν εγκατεστηµένα, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο
και τους γύρω χώρους του εργοταξίου.
Αν εντός δέκα (10) ηµερών από της εγγράφου υποµνήσεως από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν
προβεί στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσµίας περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές
εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου, από την Υπηρεσία πέρα της µη εκδόσεως βεβαίωσης
εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 31
Αρτιότης κατασκευών.
Ο υπό των συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας (σχέδια, τιµολόγιο, τεχν. περιγραφή, κλπ)
καθορισµός οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών κατά τις
προβλεπόµενες επί µέρους διαστάσεις και τρόπο εκτέλεσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από
την υποχρέωση να λάβει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων
κατασκευών, που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή τη λειτουργία του κτιρίου.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις έγγραφες οδηγίες της
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την
κατασκευή και την άψογη εµφάνιση, όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα
τµήµατα του έργου.
ΑΡΘΡΟ 32
Έκπτωση του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος εκτός από την περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας, δύναται να
κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και όταν δεν
εκπληρεί όπως πρέπει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύµβαση ή δεν
συµµορφώνεται µε τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται και µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16
ΑΡΘΡΟ 33
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εξασφάλιση του απαιτουµένου ρυθµού προόδου του έργου και την τήρηση των
συµβατικών προθεσµιών µε τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο
ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να χρησιµοποιεί περισσότερες της µιας βάρδιες
εργασίας, να εφαρµόζει υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισµού και
των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.
Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του,
προκαλούµενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισµό, υλικά, καύσιµα, κ.λπ., έστω
και αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισµού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των
προβλέψεων του εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράµµατος της παρούσας.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή
στις ώρες εργασίας (χρησιµοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές
κ.λπ.), καθώς και αλλαγές στο κύριο µηχανολογικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από την κείµενη Νοµοθεσία
διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζηµιώσεις προσωπικού, µέτρα
ασφαλείας κ.λπ.).
Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή,
υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται
προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση µε δαπάνες του, των παρά πάνω εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 34

Ηµερολόγιο Έργου - Καταµέτρηση Αφανών Εργασιών.
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα
αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σ’ αυτό στοιχεία
για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό
κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες
εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των
οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό
πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του
αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέχεται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές
στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη του
απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του
έργου. Ο επιβλέπων δύναται να καταχωρήσει στο ηµερολόγιο εντολές, επείγουσες παρατηρήσεις
και οδηγίες που αφορούν διαπιστώσεις του από τον διεξαχθέντα έλεγχο, του αναδόχου
υποχρεωµένου να προσυπογράφει αυτές.
Εκτός από το ανωτέρω ηµερολόγιο ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και βιβλίο καταµέτρησης
των εργασιών οι οποίες δεν θα είναι εµφανείς και καταµετρήσιµες στην τελική µορφή του έργου
(αφανείς εργασίες), βάση του οποίου θα καταρτισθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής των
αφανών εργασιών.
3. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου,
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα (100), για κάθε ηµέρα παράλειψης. Η
ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση
του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης
σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 35
Επιµετρήσεις
1. Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουµένων εργασιών. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε
µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά
στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου,
καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο µέρη και
καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.
2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις
εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε
εργασία, συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των
πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδων νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισµούς για
τον προσδιορισµό της ποσότητας εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό
επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία απ’ ευθείας καταµέτρησης των
εργασιών ή των πρωτοκόλλων της εποµένης παραγράφου. Οι επιµετρήσεις συνοδευόµενες από
τα αναγκαία επιµετρητικά υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για
έλεγχο αφού υπογραφούν απ’ αυτόν µε την ένδειξη “όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τη παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν
διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια της παρ.2 του
άρθρου 38 του Π∆ 609/85 και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις µπορεί να ασκήσει
από το προβλεπόµενο από το Νόµο δικαίωµα της ένστασης.
3 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική
µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά

εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/16, και τον
επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν
πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα.
Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της
επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση
της αναδόχου προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση
τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των
εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους,
που ορίζονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
4. ∆ύο µήνες το αργότερο µετά την βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που
λείπουν και την “τελική επιµέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις
ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παρ.3. Αν αυτές έχουν
ελεγχθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω κι αν
εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας.
Η καταχώρηση αυτή στη τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες
αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σ’ αυτόν να υποβάλλει
νέες. Για τις επί µέρους επιµετρήσεις που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία ή για
αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά µαζί µε την τελική επιµέτρηση, καταχωρούνται οι
ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της
Υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη, ”όπως
συντάχθηκε από τον ανάδοχο”. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο
της τελικής επιµέτρησης µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον
ανάδοχο την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 έχει
εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση.
5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση
επιβάλλεται εις βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα
ποσοστού 2 (δύο) χιλιοστών επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι
τότε, για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση καθυστέρησης. Ανεξάρτητα
από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική
επιµέτρηση συντάσσεται από την Υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας την σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική
επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
6. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτηµα του που
σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από
κάποια άλλη αιτία.
ΑΡΘΡΟ 36
Λογαριασµοί, Πιστοποιήσεις.
1. Η πραγµατοποίηση των τµηµάτων πληρωµών, ή της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού
ανταλλάγµατος και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της
εργολαβικής σύµβασης γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις που
συντάσσονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Μετά την λήξη κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των οφειλοµένων σ’ αυτόν ποσών
από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις των
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για τµήµατα του έργου

που κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά
διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνεται στο
λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί
επιµετρικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται µόνο για τον πρώτο µήνα µετά την
εκτέλεση της εργασίας. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος.
3. Ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασµό µε έγκριση της Υπηρεσίας αν η
φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δεν θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι
εργασίες αυτές δεν καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε
προσωρινή τιµή µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το
υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής.
4. Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν επίσης, τα υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της
Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των
υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των
προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προ γράµµατος. Οι ποσότητες των υλικών
περιλαµβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό στον
οποίο αναφέρονται επίσης οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους
λογαριασµούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την
παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα των λογαριασµών µε τιµές
που δεν µπορεί να είναι ανώτερες του πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιµών δηµοσίων
έργων, (Ε∆Τ∆Ε), του χρόνου της δηµοπρασίας και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την
αντίστοιχη συµβατική τιµή ώστε το υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της
εργασίας στην οποία θα ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της
εποµένης παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.
5. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους
που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας
και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασµό
περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου, που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας και το σύνολο µειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της
δηµοπρασίας. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του
εργοδότη και ιδίως οι ποινικές ρήτρες, περικοπές, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης αν γι’
αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγουµένων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει
ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο.
6. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται
µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή
του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, τον συνοπτικό πίνακα
του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή
επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεώτερο
λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς.
7. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει
αν είναι ανάγκη µέσα σε ένα µήνα από την υποβολής τους. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί
έχει ασάφειες ή
ανακρίβειες σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε
διαταγή της προς τον ανάδοχο επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από
τον έλεγχο και παραγγέλνει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η
οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή
ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει από

συνεργείο της Υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει
το λογαριασµό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα
επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι
έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από
τον Νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός µετά τον έλεγχο εγκρίνεται από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του
αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασµού από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς
την υπογραφή του επιβλέποντα.
8. Όλες οι πληρωµές που γίνονται από τον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου µε
βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος
που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή.
9. Μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
προτελικό λογαριασµό µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο.
Μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος
συντάσσει και υποβάλλει τελικό λογαριασµό. Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται
εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν
σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 37
Οριζοντιογραφία πραγµατικής απεικόνισης των έργων
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Εργολάβος θα παραδώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε
3 αντίγραφα καθώς επίσης και σε ψηφιακή µορφή,
α) Τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου µετά των
υψοµετρικών και οριζοντιογραφικών ενδείξεων εάν υφίστανται.
β) Ακριβή διαγράµµατα µε κλίµακα 1:100 σχεδίων επί των οποίων να αναγράφονται τα
πραγµατικά στοιχεία των αρχιτεκτονικών και της διαµόρφωσης του έργου, ανταποκρινόµενα
πλήρως προς τα εκτελεσθέντα έργα.
γ) Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια.
δ) Οριστικά σχέδια των εγκαταστάσεων όπως κατασκευάστηκαν.
Η παράδοση των παραπάνω σχεδίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης
εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατός του.
ΑΡΘΡΟ 38
Προσωρινή Παραλαβή - Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου - Οριστική
Παραλαβή - ∆ιοικητική Παραλαβή για Χρήση.
1.Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16. Η προσωρινή
παραλαβή ολοκληρώνεται µε την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Προϊσταµένη
Αρχή. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται µέσα σε έξι µήνες από της βεβαιούµενης περάτωσης του
έργου
2.Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) µήνες από την βεβαιούµενη περάτωση του έργου.
3.Η οριστική παραλαβή γίνεται επίσης από επιτροπή ως ανωτέρω, το αργότερο εντός διµήνου από
την λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.
4.Αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου γίνεται διοικητική παραλαβή για χρήση.
5.Η ∆ιοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του Προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου.

6. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου.
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Τ.Τ.Ε.)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
09-06-2017
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆/ΝΤΡΙΑ
(Τ.Υ.)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Γεώργιος Παπαϊωάννου
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Παπαδοπούλου Μαρία
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
∆ιπλ. Μηχανολογος Μηχανικός
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ULOU
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