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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά το έργο «Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών
Οδών ∆.Κ. Χρυσούπολης».

Άρθρο 2ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΣ
Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ
τους καθορίζονται στην διακήρυξη του έργου. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβατικών
στοιχείων επικρατέστερο είναι το προηγούµενο κατά σειρά στον πίνακα αυτό.
Τα τεύχη της Αναλύσεως Τιµών και της Προµετρήσεως, εφόσον υπάρχουν, δεν αποτελούν
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Άρθρο 3ο
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Προϋπολογισµός της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 1.100.000,00€ από το οποίο
764.102,09€ αποτελούν την αξία του έργου συµπεριλαµβανοµένου και του εργολαβικού οφέλους
ενώ το ποσό των 114.615,31€ είναι για απρόβλεπτα, το ποσό των 8.379,37€ για αναθεώρηση και
το ποσό των 212.903,23€ για ΦΠΑ.

Άρθρο 4ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
4.1 Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- Του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
- 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».
- 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,
-(Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
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21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»,
- 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
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».
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
-(Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”,
όπως ισχύει

4.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών
Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα
‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
4.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
4.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά.
4.5 Τέλος ισχύουν, το Π.∆. 305/1996 (Φ.Ε.Κ. 212Ν29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας
και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και οι συναφείς αυτού διατάξεις καθώς και η υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ
ΟΙΚ. 502/10-10-2000 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε «Εφαρµογή Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων
(Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» (ΦΕΚ 1265Β’/18-10-2000) από ∆ιακήρυξη
∆ηµοπρασίας.

Άρθρο 5ο
ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να έλθει για υπογραφή της συµβάσεως και για την έναρξη των
εργασιών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην νοµοθεσία «Περί εκτελέσεων των ∆ηµοσίων
Έργων».

Άρθρο 6ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίθεται συνολική προθεσµία αποπερατώσεως του έργου από την υπογραφή της συµβάσεως
εννιά (9) µήνες. Για την τήρηση των παραπάνω προθεσµιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
διαθέτει περισσότερα από ένα συνεργεία και περισσότερες από µία βάρδιες σε κάθε συνεργείο,
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εφόσον απαιτηθεί. Τµηµατικές προθεσµίες δεν προβλέπονται, λόγω της φύσης του έργου
(αυτοτελή τµήµατα αστικών οδών µε συνεχή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων) και της µη
δυνατότητας καθορισµού της εποχής εκτέλεσής του σε συνδυασµό µε την φύση των
απαιτούµενων εργασιών (µη εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης σε χειµερινές συνθήκες ή
περιόδους συνεχών βροχοπτώσεων). Σε κάθε περίπτωση η ιεράρχηση των αναγκών και η
πορεία εκτέλεσης των εργασιών, θα είναι της απολύτου έγκρισης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που οι προθεσµίες δεν τηρηθούν, αλλά υπάρχει υπέρβαση µε υπαιτιότητα του
Αναδόχου ο εργοδότης έχει δικαίωµα να προβεί στην κατασκευή του καθυστερουµένου έργου είτε
µε τα συνεργεία του είτε µε άλλη εργολαβία, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, όπως
λεπτοµερέστερα ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος τεύχους καθώς επίσης και να επιβάλει στον
Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 για κάθε
ηµέρα καθυστέρησης.
Ο Εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον Εργολάβο έκπτωτο κατά τα σχετικώς προβλεπόµενα στην
περί ∆ηµοσίων Εργων νοµοθεσία, ή να διατηρήσει την επιβολή της ποινικής ρήτρας. Υπάρχει
πάντως δυνατότητα για δικαιολογηµένη αιτία και κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου να δοθεί από
τον Εργοδότη παράταση των καθορισµένων προθεσµιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
147 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ - Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
7.1
Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί µελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία.
7.2
Με την υπογραφή της Συµβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και
σχέδια που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης.
7.3
Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρµόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί
στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση:
α.
Να προβεί στον αριθµητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε
περίπτωση δε ασυµφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την
απαιτούµενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β.
Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούµενες προσαρµογές συµπληρώσεις και εφαρµογές
των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν µεταβολών των αξόνων.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπό µορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από της υποβολής των, και τότε µόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των
εργασιών.
7.4

Τροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως
του έργου, παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριµένων µελετών,
θα καλείται ο µελετητής που τις συνέταξε προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του.
Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών αυτές θα εγκρίνονται µε
απόφαση της αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής, µε γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου κατασκευών και µετά τη διατύπωση της γνώµης του µελετητή άρθρο 4 παρ.
10 του Ν.1418/84.

7.5

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να προβεί σε έλεγχο των
υψοµέτρων της µελέτης στον άξονα του αγωγού, σε πύκνωσή τους ανά όσα µέτρα
χρειάζεται ανάλογα µε το έδαφος καθώς και ενδεχοµένως σε πασσάλωση κάθε
αυτοτελούς τµήµατος πριν από την έναρξη των εργασιών του τµήµατος αυτού – αν
απαιτείται. Τις µηκοτοµές που θα προκύψουν καθώς και τις διατοµές του εδάφους ο
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Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις σχεδιάσει και να τις υποβάλει στον Επιβλέποντα του
έργου για έγκριση ώστε να καθορισθούν τα ακριβή βάθη εκσκαφής και χωµατισµοί.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του ιδίου, αφού η σχετική δαπάνη
περιλαµβάνεται στην προσφορά του και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης
του, να συντάξει τις παρακάτω - ενδεικτικά, όχι όµως περιοριστικά - µελέτες κλπ, όπως
περιγράφονται στη µελέτη αλλά και στα λοιπά Τεύχη:
Τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες τοπογραφικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και
υποστηρικτικές µελέτες, έρευνες κλπ, απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του έργου.
Όλες οι απαιτούµενες µελέτες για την χορήγηση των προβλεπόµενων από την κείµενη
Νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την οποιαδήποτε
δραστηριότητα ή εγκατάσταση για την κατασκευή του έργου.
Εάν κατά την κατασκευή παραστεί ανάγκη σύνταξης συµπληρωµατικών σχεδίων,
υπολογισµών ή µελετών ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει για έγκριση τα αντίστοιχα σχέδια και
υπολογισµούς χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την
κατασκευή των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα παραπάνω δεν υποβληθούν έγκαιρα, η
αντίστοιχη καθυστέρηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο.

7.7

Οµοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του ιδίου, αφού η σχετική
δαπάνη περιλαµβάνεται στην προσφορά του µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του,
στην σύµφωνα µε την Μελέτη αλλά και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη προηγούµενη έγκαιρη
έκδοση των κάθε είδους αδειών, εγκρίσεων κλπ ή συνδέσεων µε δίκτυα Οργανισµών και
Επιχειρήσεων που προβλέπονται από την κείµενη Νοµοθεσία και που είναι απαραίτητες
για την κατασκευή των κάθε είδους εργασιών, δραστηριοτήτων, λειτουργιών και
εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε την κατασκευή του πλήρους έργου.

7.8

Μετά το πέρας των εκσκαφών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε νέα
χωροστάθµηση, σχεδίαση και υποβολή στον Επιβλέποντα για έλεγχο των εκσκαφεισών
διατοµών. Βάσει του εγκριθέντος σχεδίου και των λοιπών συµβατικών τευχών (ιδίως του
Τιµολογίου Μελέτης και των σχεδίων αυτής) θα γίνεται η πιστοποίηση των εκσκαφών
λαµβανοµένων πάντα υπόψη των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ως χρονοδιάγραµµα κατασκευής (άρθρο 145 του N.4412/2016) είναι το χρονοδιάγραµµα που θα
υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Κύριος του έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία “Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου”, ανταποκρινόµενο προς τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την σύµβαση, στο χρονικό διάστηµα από δέκα πέντε (15) ηµέρες έως
τριάντα από την υπογραφή της.
Το πρόγραµµα πρέπει να συνταχθεί υπό µορφή πίνακα που θα περιλαµβάνει την χρονική
ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών, 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.
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, οπότε και το εγκρίνει.

Άρθρο 9ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες, πλήρως
περαιωµένες και καλότεχνα σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως. Στις τιµές αυτές
περιλαµβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται στους γενικούς όρους του τιµολογίου και στα
λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας καθώς επίσης και στο N 4412/2016.
Οι τιµές αυτές προσαυξηµένες κατά το νόµιµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους
του Αναδόχου περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή του έργου και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άµεσες και έµµεσες,
επιφυλασσοµένων δε των περί αναθεωρήσεως τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη
αποζηµίωση του αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.
Ο Φ.Π.Α. δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης.

Άρθρο 10ο
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Για την πληρωµή των διαφόρων συµβατικών εργασιών θα εφαρµόζονται υποχρεωτικά απ'
ευθείας οι σύνθετες τιµές του τιµολογίου, εφόσον υπάρχουν αυτές. Αποκλείεται να γίνει δεκτό από
την Υπηρεσία αίτηµα του Αναδόχου για την αναλυτική επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών,
λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων (κυκλοφοριακών κλπ).
Για την αναθεώρηση των τιµών θα εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
Για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στο εγκεκριµένο τιµολόγιο θα γίνονται νέες τιµές µονάδας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016.
Ως βοηθητικό στοιχείο λαµβάνεται το συµβατικό τιµολόγιο. Μόνο για εργασίες οι οποίες δεν
υπάρχουν εν όλω ή εν µέρει στο συµβατικό τιµολόγιο, εφαρµόζονται ως βοηθητικά στοιχεία:
a. Η ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων Υπ.∆.Ε. (Α.Τ.Υ.Ε.) και το συµπλήρωµα της
έκδοσης του 1978 όπως διορθώθηκαν µεταγενέστερα.
b. Η έντυπη ανάλυση Τιµών Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) του Υπ.∆.Ε. εκδόσεως 1975 και το
αντίστοιχο περιγραφικό τιµολόγιο του Υπ.∆.Ε. όπως διορθώθηκαν µεταγενέστερα.
c. Το αναλυτικό τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) της Υπηρεσίας Οικισµού του
Υπ.∆.Ε.
∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω βοηθητικά στοιχεία θα εφαρµόζονται ασχέτως των µέσων τα
οποία θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή
µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούριων ή όχι, εργατικών
χειρών εν όλω ή εν µέρει, σε µικρή ή µεγάλη αναλογία κλπ).

Άρθρο 11ο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για τις εργασίες που τυχόν εκτελεστούν απολογιστικά και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά
την έγκριση της αρµοδίας αρχής ισχύει το άρθρο 154 του Ν 4412/2016.
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Άρθρο 12ο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να εκτελεί εργασίες, που περιέχονται στην εργολαβία, µε άλλους
αναδόχους, ή κατασκευαστές ή και αυτός ο ίδιος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη, διευκρινίζεται δε ότι σαν εργασία
νοείται και µέρος εργασίας για το οποίο είναι υποχρεωτική η συνεργασία του Αναδόχου µε τον
Εργοδότη ή µε τους άλλους Αναδόχους ή κατασκευαστές.

Άρθρο 13ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές οριστικές και
προσωρινές του Υπουργείου ∆ηµοσίων Εργων και οι Νόµοι, διατάγµατα και Εγκύκλιοι που
αφορούν τα έργα της εργολαβίας και που έχουν δηµοσιευθεί ως την παραµονή της ηµεροµηνίας
δηµοπρασίας.

Άρθρο 14ο
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ, ΤΥΠΩΝ, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση κατά την εκτέλεση των έργων να εφαρµόζει επακριβώς τα
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια της Μελέτης. Εργασίες που εκτελούνται παραπάνω από
αυτές που προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια και τύπους, επιµετρούνται και πληρώνονται
µόνο εάν έχει δοθεί γι΄αυτό εγγράφως εντολή όπου θα αναγράφεται απαραίτητα και ο τρόπος
πληρωµής τους.

Άρθρο 15ο
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί δόκιµα υλικά που ανταποκρίνονται στους
ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και στις
προδιαγραφές του Εργοδότη.
Πριν την ενσωµάτωση οποιουδήποτε υλικού στο έργο, θα κατατίθεται το πιστοποιητικό
ποιότητάς του προς έγκριση.
Tα πιστοποιητικά ποιότητας (CE) των υλικών πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις που
προβλέπονται στην εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε
αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΙΠΑ∆/οικ/9/14-1-2011 και αφορά στη δηµοσίευση των ΚΥΑ για την
ενσωµάτωση εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα προµηθευτεί ο Ανάδοχος µε
καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του. Η αξία των υλικών που αναλογούν για την κατασκευή κάθε
εργασίας που προβλέπεται στη σύµβαση, καθώς και η δαπάνη µεταφοράς των µέχρι τις
εγκαταστάσεις, της φορτοεκφόρτωσης και σταλίας και κάθε δαπάνη χρησιµοποιήσεώς των
περιλαµβάνεται στο τίµηµα της οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου και είναι της αποκλειστικής
αρµοδιότητας και ευθύνης του.
Το ποσοστό συµµετοχής των υλικών σε κάθε ανάλογη εργασία, πρέπει να ευρίσκεται εντός των
ορίων που καθορίζουν η Μελέτη και οι σχετικές µε αυτές Π.Τ.Π. καθώς και τα εγκεκριµένα
εκάστοτε Τιµολόγια.
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Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ποσοστά ελήφθησαν υπόψη για την διαµόρφωση της
προσφοράς του Αναδόχου.
15.1. Ποιότητα Υλικών
15.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς,
χωρίς βλάβη ή ελάττωµα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα,
τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, καθώς και µε τα συµβατικά δεδοµένα της
εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά µε τη
προέλευση, την σύνθεση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ.
15.1.2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την
εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και
όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των
υλικών αυτών και οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την
ποιότητά τους, πριν την χρήση ή την ενσωµάτωσή τους στο έργο.
15.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών
που παραδίδονται σ' αυτόν από το Φορέα, µόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
15.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από το Φορέα στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε
την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για την φύλαξή τους και για κάθε
βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν συµβεί στα υλικά αυτά.
15.2. Προσπέλαση προς θέσεις λήψης υλικών - κατασκευής τεχνικών έργων
Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων
υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Η δαπάνη περιλαµβάνεται
στην προσφορά του Αναδόχου και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης του.
15.3. Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή υλικών οδοστρωσίας,
χωµατουργικών, τεχνικών κλπ, µη χρησίµων προϊόντων κατεδάφισης ή υλικών που
πλεονάζουν.
15.3.1. Για τα υλικά από ποταµούς, χείµαρρους κλπ οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών
ορίζονται µέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται από τον Φορέα ή
και λοιπές αρµόδιες Αρχές κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά την απόλυτη κρίση της
λαµβάνοντας υπόψη τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους. Τα εν λόγω υλικά
διαστρώνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, το βαθµό
συµπυκνώσεως κ.λ.π. Για τα υλικά των λατοµείων οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών
ορίζονται σε θέσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε απόσταση που εξευρίσκονται µε
µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και επιτρέπονται από τον Φορέα ή άλλες
αρµόδιες Αρχές.
15.3.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης του έργου να
συµβληθεί µε εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) και να
υποβάλει θεωρηµένο από το σύστηµα Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων όσον αφορά τα
απόβλητα που θα προκύψουν από αποξηλώσεις ασφαλτοταπήτων και καθαιρέσεις
σκυροδεµάτων. Σε κάθε Αναλυτική Επιµέτρηση που συνοδεύει ΠΠΑΕ και περιλαµβάνονται
ποσότητες υλικών Α.Ε.Κ.Κ. ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει αποδεικτικά
παραλαβής αποβλήτων από το σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης που έχει συµβληθεί.
Είναι υποχρεωµένος ο ανάδοχος να λάβει υπόψη του το κόστος που προκύπτει από
τη ∆ιαχείριση των αποβλήτων και να προσαρµόσει αντίστοιχα την οικονοµική του
προσφορά.
15.3.3. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωµάτων προϊόντα εκσκαφής που η
Υπηρεσία κρίνει ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα
παραδώσει στην Υπηρεσία και συγκεκριµένα στο χώρο που αυτή θα υποδείξει χωρίς
υποχρέωση διάστρωσης και σε µέγιστη απόσταση 5 χιλιοµέτρων.
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15.4. Υλικά δανείων
Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον Ανάδοχο
πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη για την µεταφορά τους βαρύνει τον Ανάδοχο που µπορεί να
χρησιµοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να
πληρούν τις προβλεπόµενες ιδιότητες της Μελέτης και των οικείων Π.Τ.Π.
Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης
υλικών, είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε αναγνωρισµένα Κρατικά Εργαστήρια ή και άλλα
εργαστήρια της υπόδειξης του Φορέα, τα υλικά που παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε,
πριν προβεί στη χρησιµοποίησή τους.
Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια
του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε παρακολούθηση του Φορέα. Ο
Φορέας έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν
παρέχουν υλικά µε τις απαιτητές ιδιότητες κλπ, σύµφωνα προς τη Μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π.
και την παρούσα Ε.Σ.Υ.
15.5. Πηγές λήψης υλικών χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, κλπ
Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη καθώς και στα οικεία άρθρα του τιµολογίου, θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο
αµµοχάλικο της περιοχής του έργου άριστης ποιότητας µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του
Αναδόχου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις οικείες Π.Τ.Π.
Ο Φορέας δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να απορρίψει υλικά τα οποία, κατά την
εκµετάλλευση τους, δεν παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά και
υγιή, µε συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των υλικών από την
άποψη του δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις ΠΤΠ Α.260, Α.265 κλπ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές -πηγές 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 των οικείων προδιαγραφών.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων
υλικών δεν δηµιουργεί σ' αυτόν δικαίωµα απαίτησης πληρωµής δαπάνης µεταφοράς των υλικών,
αφού αυτή περιλαµβάνεται ανοιγµένα στην προσφορά του, και είναι της καθολικής αρµοδιότητας
και ευθύνης του.
15.6. Αλλαγές των πηγών υλικών
Σε περίπτωση που εγκριθείσες πηγές αποδειχθούν ακατάλληλες ή ανεπαρκείς, ο Ανάδοχος θα
φροντίσει µόνος του να βρει άλλες κατάλληλες πηγές υλικών που θα προτείνει στην Υπηρεσία για
έγκριση. Οποιαδήποτε, και αν είναι η θέση των πηγών αυτών, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να
απαιτήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Όλα τα ανωτέρω περιλαµβάνονται στην προσφορά του και
είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης του.
15.7. Γενικά
∆εν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο για τις οποιεσδήποτε σχετικές ερευνητικές
εργασίες χρειασθεί να εκτελεσθούν.
Επισηµαίνεται, ότι οι όποιες δαπάνες διαµόρφωσης των δανειοθαλάµων, πηγών, λατοµείων,
χώρων απόθεσης, σύνδεσής των µε το υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιακών έργων, κατασκευής
οδών προσπέλασης και µεταφοράς υλικών, απαιτήσεων εκτέλεσης έργων επανόρθωσης µετά το
πέρας των συγκεκριµένων εργασιών, ή ακόµη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών και τυχόν
άλλες δαπάνες που θα προκύψουν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιληφθούν
από αυτόν στην προσφορά του.
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Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να αποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους. Αυτή
υπόκειται και στον άµεσο έλεγχο του Εργοδότη ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει τον Ανάδοχο να
το χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντάς τα
µακροσκοπικά. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποµακρύνει από τα εργοτάξια τα υλικά που
ελέγχθηκαν από τον εργοδότη και βρέθηκαν ακατάλληλα.
Αλλά ακόµη και αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι είτε στο εργαστήριο είτε επί τόπου στο έργο
για να αποδειχθούν ελαττωµατικά ή όχι τα υλικά, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την
υποχρέωση να εκτελέσει σωστά το έργο. Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει
πλήρως τους εγκεκριµένους κανονισµούς Τεχνικών Κατασκευών, σε ότι αφορά τις κατασκευές
ικριωµάτων, σκυροδεµάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.
15.8. Μηχανήµατα
Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση των εργασιών, τόσο αυτών που
εκτελούνται µε τις τιµές µονάδος της συµβάσεως, όσο και αυτών που γίνονται απολογιστικά, θα
διατίθενται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τον διατηρεί
συνεχώς σε αρίστη κατάσταση λειτουργίας.
Ο Εργοδότης πάντως διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι
των κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών, όταν και εφόσον στη σύµβαση
αναφέρεται σε κάποιο σηµείο, ότι αυτά πρέπει να είναι όµοια ή ισοδύναµα µε κάποιο τύπο.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει στην Υπηρεσία το απαιτούµενο προσωπικό και
µηχανήµατα για την εκτέλεση εργασιών απαραιτήτων για την υποβοήθηση ή εξυπηρέτηση της
έγκαιρης αποπεράτωσης του όλου έργου, επίσης και για την εξάλλειψη µέρους των ενοχλήσεων
που προκαλεί η κατασκευή ενός έργου στους κατοίκους της περιοχής όπως: Κατασκευές
προχείρων διαβάσεων πεζών ή αυτοκινήτων, διάνοιξη οδών προσπελάσεως, προσωρινές
εµφράξεις αγωγών, ανέγερση ικριωµάτων κλπ.

Άρθρο 16ο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γενικώς ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 139 του Ν. 4412/2016. 'Ολο το έργο θα διευθύνεται
συνέχεια σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του, είτε αυτοπροσώπως από τον Ανάδοχο, είτε από
πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει να είναι
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Υποµηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας µε ανάλογη πείρα σε
παρεµφερή έργα.
Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος θα συνοδεύει τον επιβλέποντα Μηχανικό στις επί τόπου του έργου
µεταβάσεις και θα έχει στην Υπηρεσία του, ανάλογα µε την έκταση του εκτελουµένου έργου, ένα ή
περισσότερους πτυχιούχους Πολιτικούς Υποµηχανικούς, πτυχιούχους των ∆ηµοσίων σχολών.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει επί τόπου του έργου όλο το απαιτούµενο Τεχνικό και
βοηθητικό προσωπικό για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε δική του δαπάνη και
ευθύνη, ενεργώντας πάντοτε σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Εργοδότης διαπιστώσει ότι τα συνεργεία Τεχνικών του
Αναδόχου δεν έχουν την απαιτούµενη ικανότητα και πείρα για το έργο που εκτελούν, έχει
δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποποµπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή όχι
τίµιου µέλους του τεχνικού, υπαλληλικού, ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου.
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Σε περίπτωση που ανάδοχος δυστροπήσει και δεν συµµορφωθεί µε τις εντολές που του δίνονται
από την Υπηρεσία, ο Εργοδότης µπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων
προσώπων µε άλλα, που θα αµείβονται από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου και µε τιµές αυτές που ορίζονται στα ισχύοντα δελτία τιµαριθµικής διαπιστώσεως ή και
µε ανώτερες αυτών σε περίπτωση κατά την οποία δεν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος µε τις
παραπάνω αµοιβές. Τούτο γίνεται για να αποφευχθεί καθυστέρηση του έργου και ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση εκτός από την πιστοποιούµενη µε βάση τις τιµές µονάδος
της συµβάσεως.

Άρθρο 17ο
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο Ι.Κ.Α. µε ποινή
εκπτώσεως.
Εάν κάποιος από το προσωπικό δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΙΚΑ, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να τον ασφαλίσει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος.
Ο Ανάδοχος προαιρετικά δύναται, µε την εγκατάστασή του στο έργο να το ασφαλίσει έναντι
παντός κινδύνου ζηµίας και ατυχηµάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του και σε τρίτους
για σωµατικές και υλικές βλάβες.

Άρθρο 18ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα δοθεί για κατασκευή έργου
έχει υποχρέωση να φροντίσει για την ενηµέρωση του σχεδίου οριζοντιογραφίας αυτού µε τα
στοιχεία των αγωγών ή γραµµών όλων των Ο.Κ.Ω., που διέρχονται από την περιοχή του έργου.
Πρέπει δε να κάνει γνωστό στην Υπηρεσία κάθε πρόβληµα που προκύπτει σχετικά.
Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση διερευνητικές τοµές
στο έδαφος για τον εντοπισµό των θέσεων δικτύων ΟΚΩ σε όσο βάθος απαιτηθεί για τον
εντοπισµό πάσης φύσεως δικτύων ΟΚΩ πέραν από τις διαβεβαιώσεις και τα σχέδια των εκάστοτε
αρµοδίων Υπηρεσιών.
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συναντήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση Ο.Κ.Ω ο Ανάδοχος
οφείλει µε ποινή εκπτώσεως να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόµενο για τις εγκαταστάσεις Οργανισµό
και τον επιβλέποντα µηχανικό του εργοδότη, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αυτόβουλη ενέργεια και
εκτέλεση εργασίας (επέµβαση) στις ξένες εγκαταστάσεις.
Ως δίκτυα οργανισµών κοινής ωφελείας νοούνται και τα δίκτυα ύδρευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, τηλεφωνίας
κ.α. Κάθε ζηµία που θα προκαλέσει ο Ανάδοχος σε φρεάτια ή αγωγούς θα αποκαθίστανται
αµέσως µε δαπάνες του Αναδόχου. Ως βλάβη θεωρείται και η κάλυψη αυτών µε ασφαλτικό.
Απαγορεύεται καθόλη την διάρκεια των εργασιών κάθε επέµβαση σε αγωγούς, καλώδια,
εξαρτήµατα κλπ ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέψεως. Κάθε βλάβη που
προξενείται σ΄ αυτά µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς
αυτόν.
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Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγµάτων, όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ για
να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς ΟΚΩ και η συνεπεία
αυτής θραύση η υπερβολική παραµόρφωση των αγωγών.
Κάθε βλάβη στούς αγωγούς είτε κατά την εκσκαφή είτε εξαιτίας επιχώσεως βαρύνει τον Ανάδοχο
και η απαιτούµενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο βλαβείς αγωγός εις
βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι προς τρίτους τυχόν
αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών τους από την παραπάνω αιτία.
Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί µετάθεση
τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται καµµία αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν προσθέτων δυσχερειών ή καθυστερήσεως ή άλλης
αιτίας που θα δηµιουργηθεί από την ανάγκη µεταθέσεως του αγωγού εγκαταστάσεων Κοινής
Ωφελείας.
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο εξασφαλίσεως του προσωπικού του ή τρίτων
λόγω αποκαλύψεως των αγωγών αυτών κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών και είναι ο
µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από τον λόγο αυτό.

Άρθρο 19ο
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ
Για την τοµή των οδοστρωµάτων και την διάνοιξη των πεζοδροµίων θα πρέπει προηγουµένως ο
Ανάδοχος µε φροντίδα του να εφοδιασθεί µε την σχετική άδεια του κυρίου της αντίστοιχης οδού ή
πεζοδροµίου εφόσον απαιτηθεί, δηλαδή τον ∆ήµο στην περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο,
θεωρούµενη από την Τροχαία.
Η επαναφορά των οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων θα γίνεται µε τον τρόπο που θα καθορίζεται
στη µελέτη και τα συµβατικά τεύχη και θα εκτελείται αµέσως µετά την αποπεράτωση των
εργασιών αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (διαβροχή και καλή συµπίεση των στρώσεων
επιχώσεως, ξηρολιθοδοµές όπου απαιτούνται κ.λ.π.) ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
µελλοντική καθίζηση των οδών ή πεζοδροµίων.
Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση µε δαπάνες του της κάθε εµφανιζοµένης
ανωµαλίας στις τοµές αυτές µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.
Το µέγιστο µήκος εκσκαφής τάφρου που δεν έχει επιχωθεί, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150
µέτρα.
Σχετικά µε τις προθεσµίες για την αποκατάσταση των τοµών και την κατασκευή των ασφαλτικών
οδοστρωµάτων θα ισχύουν τα οριζόµενα στις οικείες άδειες εκσκαφής σε συνδυασµό µε την
συνολική προθεσµία και τις τµηµατικές προθεσµίες του έργου.
Κατά την κρίση της επιβλεπούσης Υπηρεσίας και εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος ∆ήµος, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει σχετικά µε τις προθεσµίες για την αποκατάσταση
των τοµών και την πλήρη αποµάκρυνση των υλικών, σύµφωνα µε την 1854/6-3-69 απόφαση του
Υ∆Ε «περί εγκαίρου και εντέχνου αποκαταστάσεως προκαλουµένων τοµών, οδοστρωµάτων και
πεζοδροµίων» τα εξής:
•

Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος κατά την έννοια του µήκους της οδού
και για µήκος αντίστοιχα ενός οικοδοµικού τετραγώνου µέχρι την πλήρη αποκατάσταση
και αποµάκρυνση και του τελευταίου κατάλοιπου υλικών, µπαζών, εργαλειών, εµποδίων
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κλπ ηµέρες ηµερολογιακές επτά (7) (εκτός από τα φρεάτια και τον τάπητα, για τα οποία οι
ηµερολογιακές ηµέρες αυξάνουν σε είκοσι (20).
Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος εγκαρσίως µέχρι την πλήρη
αποκατάσταση και την πλήρη αποµάκρυνση και του τελευταίου καταλοίπου υλικών,
µπαζών, εργαλείων, κλπ τριάντα εξ ώρες (36) και για περίπτωση που διακόπτεται η
κυκλοφορία εξήντα (60) ώρες, για περίπτωση που η οδός συνεχίζει να λειτουργεί.Τα
παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση πλαισιωτής κατασκευής που απαιτεί περισσότερο
χρόνο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις
ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Ο ∆ήµος κατά την παρέλευση της προθεσµίας θα καταλογίζει σε βάρος του Αναδόχου την
δαπάνη για την αποκατάσταση της τοµής ακόµα και αν δεν την έχουν κάνει σύµφωνα µε τις οικίες
διατάξεις. Παράταση των παραπάνω προθεσµιών µπορεί να υπάρξει µόνον εφόσον υπάρχει
σύµφωνη γνώµη του Κυρίου του έργου και µόνο σε εξαιτερικές ειδικές περιπτώσεις.
Η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής που αφήνονται κατά µήκος του σκάµµατος µε έγκριση της
Υπηρεσίας σαν προστατευτικά αναχώµατα, γίνεται υποχρεωτικά, ταυτόχρονα µε την κατασκευή
της υποβάσεως του οδοστρώµατος. Εάν δεν ορίζεται αλλιώς στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το οδόστρωµα στην κατάσταση που ήταν πριν από την
έναρξη των εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ως γνωστόν έχει εφαρµογή ο Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων
τινών της περί των προσόδων του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων
τινών συναφών διατάξεων» ο Ν.999/79 «περί συντονισµού των προγραµµάτων εργασιών
κατασκευής οδών και έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχή µείζονος Πρωτευούσης και ετέρας
περιοχάς της χώρας και άλλων τινών διατάξεων». Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κλπ
προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας (π.χ.πρόσθετες εγγυητικές επιστολές,
πρόστιµα κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

Άρθρο 20ο
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελεί εργασίες τόσο κατά τις νυκτερινές ώρες όσο και κατά τις
Κυριακές ή εξαιρέσιµες ηµέρες εφόσον τούτο επιβάλλεται για κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους
που θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τον οικείο φορέα (Υποδ/νση Τροχαίας, οικείο ∆ήµο
κλπ ή την επιβλέπουσα Υπηρεσία). Οι σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις
(από Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνοµικό Τµήµα κλπ) εκδίδονται µε µέριµνα του Αναδόχου του
έργου.

Άρθρο 21ο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό συνεργείων από εργατοτεχνικό
και λοιπό προσωπικό και τα µηχανήµατα και εργαλεία για να µπορεί να εκτελεί παράλληλα δύο ή
περισσότερα έργα ή τµήµατα έργων.
Επίσης στο ίδιο συνεργείο είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί περισσότερες από µία βάρδιες,
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Τούτο σε συνδυασµό βέβαια µε τη συνολική προθεσµία
αποπερατώσεως, τους κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους και τις τµηµατικές προθεσµίες χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωση.
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Άρθρο 22ο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρα 7 - 9), νόµος 3850/2010** (άρθρο
42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης
έργων κ.λ.π.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα του νόµου 4412/2016.
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τέως) Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων: οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/177/2001, ∆ΕΕΠΠ/85/2001 και
∆ΙΠΑ∆/889/2002, 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: νόµος 4412/2016.
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: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 111), προεδρικό
διάταγµα 305/1996 (άρθρα 10, 11), νόµος 3850/2010 (άρθρα 42 - 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παραγράφου 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).
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το
παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγµατος 305/1996.
** O νόµος 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των:
νόµου 1568/1985, προεδρικού διατάγµατος 294/1988, προεδρικού διατάγµατος 17/1996, κ.λ.π.
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παραγράφου 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: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙII του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγµατος
305/1996.
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β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος
Ασφάλειας Υγείας τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή
εφαρµογής) σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 8) και την
υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΕΕΠΠ//85/2001 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων η οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 4412/2016.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 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, κ.λ.π. (µέθοδος κατασκευής,
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λ.π.).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 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: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 9) και υπουργική
απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων η οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 4412/2016.
ε. Να τηρήσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας στο εργοτάξιο,
κατά την εκτέλεση του έργου: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 10) και
υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9∆) του (τέως) Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών
αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 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 Φάκελος Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό
των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας
αναφέρεται στο προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 5 - 7) και στις υπουργικής
αποφάσεις οίκοθεν: [Α] ∆ΙΠΑ∆/177/2001 (άρθρο 3) και [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9)
του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στο νόµο 4412/2016.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας προβλέπεται σύµφωνα µε το
προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλαδή όταν θα απασχοληθούν
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: προεδρικό
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 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 του έργου
από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο α' του
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νόµου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και την αριθµό πρωτοκόλλου [Α] 10201/2012 εγκύκλιο του
Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
3. Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την
προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α]
∆ΕΕΠΠ/433/2000 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η
οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 4412/2016.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο φάκελος ασφάλειας και υγείας φυλάσσεται µε
ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: προεδρικό
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 11) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α]
∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9∆) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και την κατάρτιση
του φακέλου ασφάλειας και υγείας περιλαµβάνονται στην εγκύκλιο 6/2008 του (τέως) Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
3.2. Ανάθεση 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 νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 12
παράγραφος 4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 2 και
άρθρα 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: νόµος 3850/2010 (άρθρο 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 νόµος 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφοι 1)α και 3 - 8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν
τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας νόµος 3850/2010 (άρθρο 14
παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 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.
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Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του
ιατρού εργασίας (νόµος 3850/2010 άρθρο 20 παράγραφος 4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις
του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ή στον εκπρόσωπο των
εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5
του νόµου 3850/2010.
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 νόµου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)β).
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 νόµου 3850/2010 (άρθρο 43
παράγραφος 2)α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών νόµου 3850/2010 (άρθρο 43
παράγραφος 2)γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου του νόµου 3850/2010 (άρθρο 18 παράγραφος 9).
3.3 Ηµερολόγιο 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 προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 14) σε συνδυασµό µε την
υπουργική απόφαση [Α] 130646/1984 του (τέως) Υπουργείου Εργασίας.
Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω υπουργικών
αποφάσεων, από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και
συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς του αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας
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, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 113), νόµος 1396/1983
(άρθρο 8) και την εγκύκλιο 27/2003 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΕΕΠΠ/208/2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολογίου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει
αυτό να συσχετίζεται µε το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και επίσης σε ειδική στήλη
του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη
σελίδα του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του
ατυχήµατος.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΡΓΟ: Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών Οδών ∆.Κ. Χρυσούπολης

Σελ: 18/36

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:
προεδρικό διάταγµα 105/1995, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α,
παράγραφος 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: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 75 - 79), προεδρικό διάταγµα 305/1996
(άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β, τµήµα II, παράγραφος 2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών
ή αερίων κ.λ.π.) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους
των εγκαταστάσεων αυτών: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 92 - 95), προεδρικό διάταγµα
305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφος 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, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 92 - 96), προεδρικό
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφοι 3, 4, 8-10), νόµος 3850/2010
(άρθρα 30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λ.π.):
προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 109, 110), νόµος 1430/1984 (άρθρα 17, 18), προεδρικό
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφοι 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, κ.λ.π., 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: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 102 - 108), νόµος 1430/1984 (άρθρα 16
- 18), κοινή υπουργική απόφαση [Α] Β.4373/1205/1993 και οι τροποποιήσεις αυτής κοινή
υπουργική απόφαση [Α] 8881/1994 και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] Β.5261/190/1997,
προεδρικό διάταγµα 396/1994, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 9, παράγραφος γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λ.π.
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 υπουργική απόφαση µε αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 του τέως Υπουργείου Υποδοµών,

Μεταφορών και ∆ικτύων: Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
• Την κοινή υπουργική απόφαση µε αριθµό [Α] 6952/2011 του τέως Υπουργείου Ενέργειας και

Κλιµατικής Αλλαγής και τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Υποχρεώσεις
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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: νόµος 2696/1999 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52)
και την τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρα 7 - 9 και άρθρο 46).
Έχει για το σκοπό αυτό την υποχρέωση να συντάξει σχετική µελέτη καθώς και µελέτη
σήµανσης (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή).
Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ αιτίας των
έργων ή της πληµµελούς σήµανσής των, ακόµα και των εκτελούµενων απολογιστικά.
Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη και πλήρη σήµανση των έργων, ο Φορέας
ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων εναντίον του, µπορεί να εκτελέσει τη σήµανση
σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος και στην περίπτωση αυτή έχει ακέραια
την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή.
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: νόµος 2696/1999 (άρθρα 47, 48) και η
τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρα 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, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 75 - 84), προεδρικό διάταγµα
305/1996 (άρθρο 8 παράγραφος δ και άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α, παράγραφος 2), νόµος
3850/2010 (άρθρα 31, 35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων:
προεδρικό διάταγµα 216/1978, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 85 - 91), κοινή υπουργική
απόφαση [Α] 8243/1113/1991 (άρθρο 8), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και
άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α παράγραφος 11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 4), νόµος
2696/1999 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρο 30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν:
α) κραδασµούς: προεδρικό διάταγµα 176/2005,
β) θόρυβο: προεδρικό διάταγµα 85/1991, προεδρικό διάταγµα 149/2006,
γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων:
προεδρικό διάταγµα 397/1994,
δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: νόµος 3850/2010
(άρθρα 36 - 41), προεδρικό διάταγµα 82/2010.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων
προεδρικό διάταγµα 304/2000 (άρθρο 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, κ.λ.π.): προεδρικό
διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 17, 45 - 74), νόµος 1430/1984 (άρθρα 11 - 15), προεδρικό διάταγµα
31/1990, προεδρικό διάταγµα 499/1991, προεδρικό διάταγµα 395/1994 και οι τροποποιήσεις
αυτού: προεδρικό διάταγµα 89/1999, προεδρικό διάταγµα 304/2000 και προεδρικό διάταγµα
155/2004, προεδρικό διάταγµα 105/1995 (παράρτηµα IX), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο
12, παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 7 - 9), κοινή υπουργική απόφαση [Α]
15085/593/2003, κοινή υπουργική απόφαση [Α] ∆13Ε/4800/2003, προεδρικό διάταγµα 57/2010,
νόµος 3850/2010 (άρθρα 34, 35).
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β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12,
παράρτηµα IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παράγραφοι 7.4 και 8.5) και το προεδρικό διάταγµα 304/2000
(άρθρο 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο
12, παράρτηµα IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το προεδρικό διάταγµα 89/1999
(παράρτηµα II, παράγραφος 2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον
χειριστή.
6. 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 προεδρικό διάταγµα 89/1999 (άρθρο 4)α
παράγραφοι 3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση
[Α] 15085/593/2003 (άρθρο 3 και άρθρο 4 παράγραφος 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:
5.1 Κατεδαφίσεις: νόµος 495/1976, προεδρικό διάταγµα 413/1977, προεδρικό διάταγµα
1073/1981 (άρθρα 18 - 33, 104), κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 (άρθρο 7),
υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994
(άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική
απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση
Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγµα
305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα II, παράγραφος 11), κοινή υπουργική
απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000,
προεδρικό διάταγµα 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγµα 2/2006, προεδρικό
διάταγµα 212/2006,υπουργική απόφαση 21017/84/2009.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιστηρίξεις: νόµος 495/1976,
προεδρικό διάταγµα 413/1977, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 2 - 17, 40 - 42),
υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (άρθρο 8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παράγραφος 4),
κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση
Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος
4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική απόφαση
2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995
και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγµα 455/1995 και η
τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγµα 2/2006, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12
παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 10).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,
Εργασίες σε στέγες: προεδρικό διάταγµα 778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 34 44), νόµος 1430/1984 (άρθρα 7 - 10), κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993,
προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγµα
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155/2004, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α παράγραφοι 1, 10 και
µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 4 - 6, 14).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: προεδρικό
διάταγµα 95/1978, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 96, 99, 104, 105), προεδρικό διάταγµα
70/1990 (άρθρο 15), προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ),
Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996, κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν
16289/330/1999.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λ.π.):
προεδρικό διάταγµα 778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 26 - 33, άρθρο 98),
υπουργική απόφαση 3046/304/1989, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4
παράρτηµα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παράγραφος 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή
άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 m κάτω από την επιφάνεια της γης.)
νόµος 495/1976, προεδρικό διάταγµα 413/1977, προεδρικό διάταγµα 225/1989, κοινή
υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση
Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος
4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής:
υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996,
υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, προεδρικό διάταγµα 455/1995 και η τροποποίηση αυτού:
προεδρικό διάταγµα 2/2006, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β
τµήµα ΙΙ παράγραφος 10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση
πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λ.π. µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και
καταδυτικού συνεργείου.)
προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 100), νόµος 1430/1984 (άρθρο 17), προεδρικό
διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση
3131.1/20/95/1995, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παράγραφοι 8.3 και 13).
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
Κατάλογος νοµοθετηµάτων και κανονιστικών διατάξεων: Απαιτούµενα µέτρα
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
Α. Νόµοι
νόµος 495/1976
νόµος 1396/1983
νόµος 1430/1984
νόµος 2168/1993
νόµος 2696/1999
νόµος 3542/2007
νόµος 3850/2010
νόµος 4030/2011
νόµος 4412/2016
Β. Προεδρικά διατάγµατα
προεδρικό διάταγµα 413/1977
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

(ΦΕΚ 337/Α/1976)
(ΦΕΚ 126/Α/1983)
(ΦΕΚ 49/Α/1984)
(ΦΕΚ 147/Α/1993)
(ΦΕΚ 57/Α/1999)
(ΦΕΚ 50/Α/2007)
(ΦΕΚ 84/Α/2010)
(ΦΕΚ 249/Α/2012)
(ΦΕΚ 147/Α/2016)
(ΦΕΚ 128/Α/1977)

ΕΡΓΟ: Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών Οδών ∆.Κ. Χρυσούπολης
προεδρικό διάταγµα 95/1978
προεδρικό διάταγµα 216/1978
προεδρικό διάταγµα 778/1980
προεδρικό διάταγµα 1073/1981
προεδρικό διάταγµα 225/1989
προεδρικό διάταγµα 31/1990
προεδρικό διάταγµα 70/1990
προεδρικό διάταγµα 85/1991
προεδρικό διάταγµα 499/1991
προεδρικό διάταγµα 395/1994
προεδρικό διάταγµα 396/1994
προεδρικό διάταγµα 397/1994
προεδρικό διάταγµα 105/1995
προεδρικό διάταγµα 455/1995
προεδρικό διάταγµα 305/1996
προεδρικό διάταγµα 89/1999
προεδρικό διάταγµα 304/2000
προεδρικό διάταγµα 155/2004
προεδρικό διάταγµα 176/2005
προεδρικό διάταγµα 149/2006
προεδρικό διάταγµα 2/2006
προεδρικό διάταγµα 212/2006
προεδρικό διάταγµα 82/2010
προεδρικό διάταγµα 57/2010
Γ. Υπουργικές αποφάσεις
υπουργική απόφαση 130646/1984
κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989
κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991
κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν
Β.4373/1205/1993
κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993
κοινή υπουργική απόφαση 8881/1994
υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993
υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994
υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994
υπουργική απόφαση 3131.1/20/95/1995
υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995
υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996
υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.5261/190/1997
κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999
κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 15085/593/2003
κοινή υπουργική απόφαση ∆13Ε/4800/2003
κοινή υπουργική απόφαση 6952/2011
υπουργική απόφαση 3046/304/1989
υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000
υπουργική απόφαση οίκοθεν 433/2000
υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΕΕΠΠ/85/2001
υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/177/2001
υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/889/2002
υπουργική απόφαση ∆MEO/Ο/613/2011
υπουργική απόφαση 21017/84/2009
Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση
7568.Φ.700.1/1996
∆. Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 27/2003
Εγκύκλιος 6/2008
Εγκύκλιος Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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(ΦΕΚ 20/Α/1978)
(ΦΕΚ 47/Α/1978)
(ΦΕΚ 193/Α/1980)
(ΦΕΚ 260/A/1981)
(ΦΕΚ 106/Α/1989)
(ΦΕΚ 31/Α/1990)
(ΦΕΚ 31/Α/1990)
(ΦΕΚ 38/Α/1991)
(ΦΕΚ 180/Α/1991)
(ΦΕΚ 220/Α/1994)
(ΦΕΚ 220/Α/1994)
(ΦΕΚ 221/Α/1994)
(ΦΕΚ 67/Α/1995)
(ΦΕΚ 268/Α/1995)
(ΦΕΚ 212/Α/1996)
(ΦΕΚ 94/Α/1999)
(ΦΕΚ 241/Α/2000)
(ΦΕΚ 121/Α/2004)
(ΦΕΚ 227/Α/2005)
(ΦΕΚ 159/Α/2006)
(ΦΕΚ 268/Α/2006)
(ΦΕΚ 212/Α/2006)
(ΦΕΚ 145/Α/2010)
(ΦΕΚ 97/Α/2010)
(ΦΕΚ 154/Β/1984)
(ΦΕΚ 132/Β/1989)
(ΦΕΚ 138/Β/1991)
(ΦΕΚ 187/Β/1993)
(ΦΕΚ 765/Β/1993)
(ΦΕΚ 450/Β/1994)
(ΦΕΚ 451/Β/1993)
(ΦΕΚ 301/Β/1994)
(ΦΕΚ 73/Β/1994)
(ΦΕΚ 978/Β/1995)
(ΦΕΚ 677/Β/1995)
(ΦΕΚ 1035/Β/1996)
(ΦΕΚ 113/Β/1997)
(ΦΕΚ 987/Β/1999)
(ΦΕΚ 1186/Β/2003)
(ΦΕΚ 708/Β/2003)
(ΦΕΚ 420/Β/2011)
(ΦΕΚ 59/∆/1989)
(ΦΕΚ 1035/Β/2000)
(ΦΕΚ 1176/Β/2000)
(ΦΕΚ 686/Β/2001)
(ΦΕΚ 266/Β/2001)
(ΦΕΚ 16/Β/2003)
(ΦΕΚ 905/Β/2011)
(ΦΕΚ 1287/Β/2009)
(ΦΕΚ 155/Β/1996)

∆ΕΕΠ Π/208/2003
∆ΙΠΑ∆/215/2008
10201/2012
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Άρθρο 23ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Η έγκαιρη και προληπτικού χαρακτήρα παρακολούθηση της ποιότητας των έργων από τον
Ανάδοχο είναι υποχρεωτική βάσει της υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/10-10-2000απόφαση
ΥΠΕΧΩ∆Ε «Εφαρµογή Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και
Μελέτες» (ΦΕΚ 1265Β’/18-10-2000).
Για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, σύµφωνα
µε την ΥΑ ∆ΙΠ 2001/ΦΕΚ Β-1013, είναι υποχρεωτική µεταξύ άλλων και η εφαρµογή των
παρακάτω:
•
•
•
•

•

Το Πρόγραµµα Ποιότητας Εργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται και
συγκεκριµενοποιείται κατά την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών.
Συντάσσεται µε ευθύνη και δαπάνη από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στον Κύριο του
Έργου εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης.
Κύριος στόχος του Προγράµµατος Ποιότητας είναι η σωστή οργάνωση του έργου και η
κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος του Έργου µέσω της σύµβασης.
Το Πρόγραµµα Ποιότητας θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των
συµβατικών τευχών και θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες
δραστηριότητες, θα είναι σε πλήρη συµφωνία και θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του
έργου, θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, θα καθορίζει τον
τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την
κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας (δηλαδή να είναι
δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριµένο τµήµα του
έργου και η συγκρότηση του µητρώου του έργου).
Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηµατική, σχολαστική και
ολοκληρωµένη µελέτη των απαιτήσεων των συµβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα
οι τυχόν ασάφειες στα συµβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις µεταξύ τους, να
συζητηθούν µεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου και να ληφθούν οριστικές
αποφάσεις για τις λεπτοµέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης
στο ΠΠΕ. Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σηµαντικές
αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση του έργου (π.χ.
τροποποίηση της µελέτης).

Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του ΠΠΕ γίνεται από τον ανάδοχο µέσω των εσωτερικών του
διαδικασιών. Στη συνέχεια το ΠΠΕ υποβάλλεται στην Υπηρεσία σε (3) αντίγραφα για έλεγχο και
έγκριση, εκ των οποίων (1) θα επιστρέφεται θεωρηµένο στον ανάδοχο για να εφαρµοστεί κατά
την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει πιστά και έντεχνα την διάταξη των έργων
οριζοντιογραφικά και καθ΄ ύψος (υψόµετρα, κλίσεις τοποθετήσεις φρεατίων κλπ) όπως και κάθε
κατασκευή που προβλέπει η µελέτη, µε όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες αυτών. Για το υπό
εκτέλεση έργο η µελέτη έγινε επί τοπογραφικού υποβάθρου που διατέθηκε από τον Εργοδότη.
Ο Ανάδοχος οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να προβαίνει µε δική του δαπάνη και
ευθύνη σε:
a. αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων διαστάσεων στα σχέδια και σε περίπτωση που
δεν συµφωνούν µεταξύ τους ή λείπουν µερικές διαστάσεις, να ζητήσει έγκαιρα από τον
εργοδότη την απαιτουµένη διόρθωση ή διασαφήνιση.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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b. προσαρµογή ή συµπλήρωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτηθεί, και µετά εφαρµογή των
σχεδίων τεχνικών έργων που θα του παραδοθούν. Τούτο θα απαιτηθεί εφόσον
προκύψουν διάφορες δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές συνθήκες.
Τα αποτελέσµατα των εργασιών που αναφέρονται παραπάνω θα υποβάλλονται από τον
Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε τρία αντίγραφα, µόνο δε µετά τον έλεγχο και τη θεώρηση των
κατασκευαστικών σχεδίων, θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τα σχέδια αυτά.
Ανάλογα µε τη φύση του έργου η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και χωριστά για
κάθε αυτοτελή µονάδα έργου που απαρτίζει τη σύµβαση. Κάθε τροποποίηση που θα προτείνει ο
Ανάδοχος θα πραγµατοποιείται εφόσον απαιτείται µετά από σχετική συναίνεση και έγγραφη
έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια
της µελέτης όπως και τα υλικά που προβλέπονται σαυτήν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και µε τους
περιορισµούς του Ν. 1418/84 και Π∆ 609/85.
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να κάνει καµµία αυθαιρεσία ή τροποποίηση κατά την κρίση του
όπως και κάθε άλλη µεταλλαγή πάνω στα σχέδια, που θα επηρέαζε την ποιότητα και τα
γεωµετρικά ή τοπογραφικά χαρακτηριστικά των κατασκευών. Εποµένως καµµία αποζηµίωση δεν
δικαιούται για οποιαδήποτε µεταβολή των συµβατικών σχεδίων που γίνεται χωρίς τη διαταγή ή
έγκριση της Υπηρεσίας και συνεπάγεται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν αυτή καθιστά το όλο
έργο στερεότερο ή βελτιώνει τη µορφή του.
Η ευθύνη για τις αντιστηρίξεις που τοποθετούνται στα πρανή των σκαµάτων και οι οποίες
πληρώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές του τιµολογίου, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης.
Όπου δεν αναφέρονται στα σχέδια διαστάσεις εκσκαφών, αυτές καθορίζονται από την επίβλεψη.
Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από τα εγκεκριµένα χωρίς έγκριση της
επιβλέψεως, είναι υποχρεωµένος χωρίς καµµία αποζηµίωση να γεµίσει τα ορύγµατα µέχρι το
προβλεπόµενο βάθος µε κοκκώδες συµπυκνωµένο υλικό, λιθοδοµή ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε
την κάθε φορά υπόδειξη της επιβλέψεως εξαρτωµένη από τη φύση του εδάφους.
Οι συνδέσεις των σωλήνων πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τον τρόπο που υποδεικνύει η
σύµβαση ανάλογα µε το είδος των σωλήνων και οι αντίστοιχες προδιαγραφές και είναι απολύτως
στεγανές. Η επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει την στεγανότητα των συνδέσµων, έχει δε το
δικαίωµα να επεκτείνει τον παραπάνω έλεγχο στο σύνολο αυτών.
Η επίχωση των ορυγµάτων γίνεται κατά στρώσεις και η κάθε µια διαβρέχεται και κοπανίζεται
δυνατά, µε αποτέλεσµα σε οποιοδήποτε σηµείο του υλικού επιχώσεως να επιτυγχάνεται
συµπύκνωση κατ΄ ελάχιστον 95% κατά PROCTOR.
∆εν υπάρχει περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης λόγω επιπλήσµατος, πλαγίων µεταφορών κλπ.

Άρθρο 24ο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς ελέγχους των
εργασιών και των υλικών του έργου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων, όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά. Οι έλεγχοι θα γίνονται από Κρατικό
εργαστήριο ή από πιστοποιηµένο ιδιωτικό µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου.
Όλες οι δοκιµές, µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, µπορεί να διενεργούνται σε
αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα επιλεγούν µε την διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω. Τον
Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη λήψης δοκιµίων και εκτέλεσης των
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που ορίζουν τα συµβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι
ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του.
Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της Σύµβασης θα προτείνει στο Φορέα αναγνωρισµένο
εργαστήριο εδαφολογικών αναλύσεων (κρατικό ή αναγνωρισµένο από το Κ.Ε.∆.Ε.) το οποίο θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία και µε αυτό θα συνεργάζεται κατά την κατασκευή των έργων, ενώ θα
µπορεί (είτε ο Ανάδοχος είτε ο Φορέας) να προσκαλεί τους αρµόδιους επί τόπου του έργου όταν
αναφύονται σχετικά προβλήµατα για την επίλυσή τους.
Σχετικά µε τον ελάχιστο αριθµό των ελέγχων εφαρµογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν θέση
συµβατικού στοιχείου.
Α. Συµπυκνώσεις
1. Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς
τµήµατος σε κάθε κλάδο οδού ∆οκιµή 1
2. Επιχωµάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 100 Μ3 συµ. όγκου ∆οκιµή 1
3. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιουµένων σε κάθε στρώση ανά 300 µ. µήκους
κλάδου οδού ∆οκιµή 1
4. Βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά 200 µ. κλάδου οδού ∆οκιµή 1
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆οκιµή 1
Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως
1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3 ∆οκιµή
1
2. Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β.4500, π.χ. λεπτά
σκυροδέµατα κ.λ.π.) ανά 200 Μ3 ∆οκιµή 1
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου
1. Σε αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3 ∆οκιµές 3
2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3 ∆οκιµή 1
3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 ∆οκιµή1
∆. Έλεγχοι δοκιµίων σκυροδέµατος
1. Για παρτίδα σκυροδέµατος έως 150 µ3 οµάδα από 6 δοκίµια.
2. Για παρτίδα σκυροδέµατος µεγαλύτερη των 150 µ3 οµάδα από 12 δοκίµια.
3. Για µικρές σκυροδετήσεις µέχρι 20 µ3 οµάδα από 3 δοκίµια.
Ε. Υγεία πετρωµάτων
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για
πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα, ∆οκιµή 1.
ΣΤ. Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο ώρες εργασίας ∆οκιµή
1
Ζ. Έλεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµέτρησης ασφαλτοµίγµατος
Ανά 200 Μ3 χαλαρού όγκου. Ανά τρίωρον παραγωγή, ∆οκιµή 1
Η. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοδέµατος κατά MARSALL
Ανά 400 Μ3 χαλαρού όγκου ασφαλτοµίγµατος και µια (1) δοκιµή ανά 5000Μ2 στρώση τάπητα (για
ισοπεδωτική µόνο στην Α260). ∆ι’ έκαστην ηµερησίαν παραγωγή, ∆οκιµή 1
Θ. Έλεγχος ισοδύναµου άµµου αδρανών και ασφαλτικών κατά την παραγωγή του
ασφαλτοµίγµατος
∆ι’ έκαστην ηµερησίαν παραγωγή, ∆οκιµή 1
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων
και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές
δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω
αριθµό δοκιµών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε ευθύνη και µε δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην
Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ηµερών από τον έλεγχο, τα
αποτελέσµατα, και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και
εργαστηριακών δοκιµών που πραγµατοποιεί, καταλλήλως υπογεγραµµένα και θεωρηµένα από το
Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιµασίες αυτές.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέχει
στον ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας παράταση προθεσµίας
για χρονικό διάστηµα ανάλογο µε αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η
εργασία είναι ή δεν είναι δόκιµα.
Οπωσδήποτε θα τηρούνται από τον ανάδοχο λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο εκτελέσεως των
εργασιών στο ηµερολόγιο του έργου, τα οποία για να έχουν ισχύ, πρέπει να προσυπογράφονται
από την επίβλεψη χωρίς η προσυπογραφή αυτή να σηµαίνει παραλαβή των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες και µε επίσπευσή του να εκτελέσει όλους τους
παραπάνω ελέγχους µόνος του και χωρίς καµµία ενόχληση από τον Επιβλέποντα, υποχρεούται
δε να ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι παρών κατά την διάρκεια των ελέγχων.
Σε περίπτωση αστοχίας κάποιας εργαστηριακής δοκιµής εργασίας του έργου ή υλικού που
χρησιµοποιείται σ΄αυτό, οι έλεγχοι που αναφέρονται παραπάνω θα επαναλαµβάνονται σε
διπλάσιο αριθµό µε δαπάνες του Αναδόχου και µετά τα νέα αποτελέσµατα θα αποφασίζεται
απόρριψη ή µη του υλικού ή της εργασίας, ή αποµείωση της αποζηµιώσεως του Αναδόχου λόγω
πληµµελείας.
Για τον υπολογισµό της εκτάσεως απορρίψεως ή αποµειώσεως, αν δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις
από την Επίβλεψη και ταυτόχρονα δεν καθορίζεται από τους ισχύοντες νόµους ή κανονισµούς,
λαµβάνεται υπόψη ότι η αστοχία επεκτείνεται σε µέγεθος που αντιστοιχεί στους παραπάνω
αναφερθέντες αριθµούς δοκιµών, όπου η θέση της δοκιµής που αστόχησε λαµβάνεται ως το
κέντρο της εκτάσεως της αστοχίας έστω και αν τα έργα δεν είναι συνεχόµενα.
Ανεξάρτητα από τους παραπάνω ελέγχους που υποχρεούται να κάνει ο Ανάδοχος η
επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να προβαίνει και µε τα δικά της όργανα σε λήψη δειγµάτων
και εργαστηριακή εξέταση αυτών αφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει χωρίς
αποζηµίωση το απαιτούµενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό.
Για όσα υλικά ή εργασίες δεν αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ ή στα άλλα τεύχη, οι σχετικές
δοκιµασίες, αυτές γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές και κανονισµούς.

Άρθρο 25ο
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ
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. 4412/2016 όπως ισχύει.
∆ιευκρινίζονται ότι:
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Οι πιστοποιήσεις των εργασιών για την πληρωµή του Αναδόχου συντάσσονται στο τέλος
κάθε ηµερολογιακού µήνα µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχουν εκτελεσµένες εργασίες
που µπορούν να επιµετρηθούν.
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την προσφορά του Αναδόχου, αυτός αποζηµιώνεται
κάθε φορά µε την καταβολή του τιµήµατος που αναλογεί στις αντίστοιχες εκτελεσθείσες
εργασίες µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας, που αναφέρονται στην προσφορά του.
Εργασίες απαραίτητες για την κατασκευή του έργου που δεν περιλαµβάνονται σαφώς στην
ανάλυση της προσφοράς δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα και θεωρείται ότι η δαπάνη τους
συµπεριλαµβάνεται κατανεµηµένη στα κονδύλια των συναφών εργασιών.
Οι πληρωµές για τις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο θα καταβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του Ν∆ 1418/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2229/94, και το άρθρο 40 του Π.∆.
609/85, µε βάση πιστοποιήσεις και σύµφωνα πάντα µε τα όσα ορίζονται στον νόµο 4412/2016.
Εργασίες για τις οποίες δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιµασίες µε τον τρόπο που ορίζεται στο
άρθρο 24 της παρούσης ΕΣΥ θεωρούνται ηµιτελείς εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 40 παράγρ.3
του Π∆ 609/85. Ως προς τις επιµετρήσεις ισχύει το άρθρο 38 του Π.∆. 609/85 και όσα ορίζονται
στον νόµο 4412/2016 .
Τα πρωτόκολλα χαρακτηρισµού εδάφους συντάσσονται, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, από
την Επίβλεψη και µε µέριµνα του Αναδόχου κατά την διάρκεια των εργασιών και οπωσδήποτε
προ της επιχώσεως και προσυπογράφονται αρµοδίως. Εάν ο Ανάδοχος για ορισµένα τµήµατα
παραλείψει την αίτηση, τα τµήµατα θα χαρακτηρισθούν γαιώδη. Οι ενστάσεις που τυχόν θα
υποβληθούν από τόν Ανάδοχο πάνω στα πρωτόκολλα εργασιών επιδίδονται και εκδικάζονται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων Εργων και εντός των προθεσµιών που
ορίζονται απ΄ αυτές. Επί του ποσού της πιστοποιήσεως ενεργείται κράτηση λόγω εγγυήσεως 5%
επί των πιστοποιουµένων εργασιών και 10% επί των υλικών επί τόπου.
Στην παρούσα εργολαβία σχετικά µε τη χορήγηση προκαταβολών ισχύουν όσο ορίζονται στον
Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει όλους ανεξαιρέτους τους νόµιµους φόρους,
δασµούς και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που καθορίζονται µε τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν
για τα ∆ηµόσια και ∆ηµοτικά έργα κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας.
Για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί στον Ανάδοχο εκδίδεται στο όνοµά του ένταλµα. Για να
εξοφληθεί το ένταλµα θα προσκοµίζεται ισόποσο τιµολόγιο από αριθµηµένο στέλεχος τιµολογίων.
Επί πλέον θα προσκοµίζεται και πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας
οικονοµικής εφορίας. Η εξόφληση κάθε λογαριασµού της εργολαβίας θα γίνεται αφού
προσκοµισθεί από τον Ανάδοχο βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή και των υπολοίπων Ασφαλιστικών
Ταµείων ότι εξόφλησε τις εισφορές του από την εργολαβία αυτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση
που θα την συντάξει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 105/69 που θα αναφέρεται στις συναφείς
υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Ο τελικός λογαριασµός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ικανό ποσό που πρέπει να κρατείται
από την Υπηρεσία έναντι πιθανών απαιτήσεών της που εκκαθαρίζονται µετά την οριστική
παραλαβή.

Άρθρο 26ο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλειπώς τις εισφορές του από το έργο προς το
Ι.Κ.Α. ή τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Τούτο θα αποδεικνύεται κατά τη σύνταξη
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των πιστοποιήσεων µε την προσκόµηση του βιβλίου ενσήµων όπως και µε τις σχετικές
βεβαιώσεις που χορηγεί το Ι.Κ.Α. για µη οφειλή προς αυτό , οι επικουρικοί και λοιποί ασφαλιστικοί
οργανισµοί, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν κάθε λογαριασµό.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύµφωνα µε τα παραπάνω τις εισφορές του, έχει
δικαίωµα ο εργοδότης να τις πληρώσει απ΄ ευθείας στους ασφαλιστικούς οργανισµούς για
λογαριασµό του Αναδόχου και το αντίστοιχο τότε ποσό παρακρατείται από το ποσό της
πιστοποιήσεως.
Πάντως δεν θα συνταχθεί τελικός λογαριασµός του Αναδόχου εάν δεν προσκοµίσει αυτός τελική
βεβαίωση του Ι.Κ.Α. και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Οργανισµών ότι έχει καταβάλει όλες τις
παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαµορφώνονται αυτές µετά την περαίωση του
έργου καθώς και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις του που δηµιουργήθηκαν κατά την
εκτέλεση του έργου απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω.

Άρθρο 27ο
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Για τις βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, καθορίζεται εδώ ότι αυτές θα αφορούν την
επανόρθωση των υλικών ζηµιών που συνέβηκαν στα έργα, τα υλικά που υπάρχουν επί τόπου και
τις εγκαταστάσεις και µηχανήµατα του Αναδόχου και θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 1418/84 και Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύµφωνα µε το
άρθρο 157 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 28ο
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στις περιπτώσεις εκείνες που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί ή άλλοι) επιβάλουν την άµεση
επέµβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας (εκσκαφή τάφρου, επίχωση, αποµάκρυνση
καταστραφέντος οδοστρώµατος αποκατάσταση κακοτεχνίας, τήρηση συγχρόνων µέτρων
ασφαλείας, τοποθέτηση περιφραγµάτων, εµποδίων και συγχρόνων µέσων σηµάνσεων για την
πλήρη ασφάλεια της κυκλοφορίας κ.λ.π.) και ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις προθεσµίες
που του θέτουν για την αποπεράτωση των παραπάνω εργασιών, καθορίζεται από το παρόν
άρθρο και γίνεται ρητά αποδεκτό από τον Ανάδοχο του έργου ότι η επιβλέπουσα Υπηρεσία όπως
και οποιαδήποτε αρµόδια κατά περίπτωση Kρατική Υπηρεσία ή Οργανισµός Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως ή κάποιος άλλος Ο.Κ.Ω., έχουν δικαίωµα να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτών
κατά τον προσφορώτερο τρόπο, απολογιστικά ή µε άλλη εργολαβία, σε βάρος και για λογαριασµό
του Αναδόχου.
Ως προς τα ελαττώµατα του έργου ισχύει το άρθρο 46 του Π.∆. 609/75.

Άρθρο 29ο
ΠΟΣΟΣΤΟ Γ.Ε. & Ο.Ε.
Το ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους
υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως και για το όφελος αυτού ορίζεται σε 18%, και
συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου.
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Άρθρο 30ο
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 34/96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και το Ν.4412/2016 το ποσό των
απρόβλεπτων ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισµού του έργου (στον οποίο έχει
ενσωµατωθεί και το Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Με το ποσοστό των απροβλέπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση,
καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου και οι δαπάνες για εργασίες
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε καµία περίπτωση από
τροποποίηση των σχεδίων της µελέτης και αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόµενα στην ∆ιακήρυξη και στο άρθρο 155 του Ν.4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση έχει εφαρµογή η Εγκύκλιος 21/97 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. “Επανυπολογισµός
δαπανών κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης”.

Άρθρο 31ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται - περιλαµβάνεται στην προσφορά του - να συντηρεί δωρεάν όλες τις
εργασίες που θα εκτελεστούν επί δέκα πέντε (15) µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση ζηµιών από ανωτέρα βία ή άλλη
αιτία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
Κατά το χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα
τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Σε
περίπτωση που δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην
προθεσµία που θα του ορισθεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.

Άρθρο 32ο
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016,
χορηγείται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία αποτελεί αφετηρία του χρόνου εγγύησης
(15 µήνες) και έναρξη της διαδικασίας προσωρινής παραλαβής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο
170 του Ν.4412/2016.
Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον:
έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιλαµβανόµενης της
προετοιµασίας παράδοσης του έργου, του καθαρισµού του εργοταξίου, των έργων
διαµόρφωσης χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων εξοπλισµού και
τέλος η παραλαβή των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύµβαση απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι,
έχουν παραληφθεί το πλήρες µητρώο του έργου και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου,
έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από την
Εργολαβική Σύµβαση.
Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών
διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του
Ν.4412/2016. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή
παραλαβή του έργου µέχρι την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως διενεργούνται ταυτοχρόνως
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προσωρινή και οριστική παραλαβή από επιτροπή συγκροτούµενη αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό.
Λόγω της φύσεως του έργου κάθε αυτοτελές τµήµα µόλις αποπερατωθεί µπορεί να τίθεται
σε χρήση από την υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής (άρθρο 56
του Π∆ 609/85).
ΆΡΘΡΟ 33ο
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
33.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως και να περιλάβουν αναλόγως στην
προσφορά τους:
Την περιοχή του έργου και τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου.
Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, κλπ.
Τις συνθήκες κατασκευής του έργου.
Τα διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆.Ε.Κ.Ο., Τοπικές Αρχές κλπ.
Την προσπέλαση και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας.
Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι των
συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης, να εκτιµήσουν επαρκώς τους επιχειρηµατικούς
κινδύνους και τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς τους.
Την ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την
επιρροή των νέων διατάξεων που επιβάλλονται στην κατασκευή των έργων, µετά την έκδοση
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
33.2. Αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα υφιστάµενα στοιχεία σχετικά
µε τις τοπικές συνθήκες ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε
οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή
και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή ή
αποζηµίωση.
33.3. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις επιτόπιες
συνθήκες µε επισκέψεις επί τόπου του έργου, την εκτέλεση τυχόν πρόσθετων ή νέων
τοπογραφικών µελετών, την µελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών. Για όλα τα ανωτέρω ο Ανάδοχος
δεν θα αµειφθεί χωριστά αφού αυτά περιλαµβάνονται στην προσφορά του.
33.4. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Φορέα ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε
να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη και να τις συµπεριλάβει στην προσφορά του.
33.5. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να διερευνήσει ο Ανάδοχος και να συµπεριλάβει
στην προσφορά του δυνατότητες προσπορισµού νερού που θα είναι αναγκαίο για την κατασκευή
του έργου.
33.6. Οι διαγωνιζόµενοι µε την προσφορά τους αποδέχονται ότι µελέτησαν πλήρως την φύση και
την θέση των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά τις µεταφορές,
διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση υλικών, ύδατος, τις καιρικές συνθήκες, την διαµόρφωση
και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορεί να βρεθούν
πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα µέσα, που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και
κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα τα οποία κατά οποιοδήποτε
τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της
σύµβασης.
33.7. Παράλειψη των διαγωνιζόµενων ή του Αναδόχου για ενηµέρωσή τους µε κάθε δυνατή
πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς δεν τους απαλλάσσει από την καθολική
αρµοδιότητα και ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή των προς την σύµβαση.
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33.8. Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε δική του καθολική αρµοδιότητα
και ευθύνη να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν
συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες κλπ προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά
σχέδια των έργων. Επίσης, να έχει συµπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά του.
33.9. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν επαρκώς για την Ελληνική Νοµοθεσία.
Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε την Νοµοθεσία των κρατών όπου ενδεχόµενα
θα κατασκευασθούν τµήµατα του έργου ή από τα οποία θα γίνει προµήθεια υλικών, καθώς και για
τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και Νοµοθεσίες σχετικές µε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας κλπ.

Άρθρο 34ο
ΦΥΛΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΈΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.
34.1. Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα
που βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς
επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή
την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη
αποζηµίωση. Εάν ο Φορέας διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά,
µηχανήµατα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να
προφυλαχθεί από τον πρώτο µε τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο και θα κρατηθεί
από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει.
34.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των
κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζηµιών
ή την διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του Αναδόχου πρέπει
να επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον
εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
34.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία. Επίσης είναι
υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων,
στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων,
απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα.

Άρθρο 35ο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης,
εργαστήρια, γραφεία κ.α.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά χωρίς καµία δαπάνη του
εργοδότη. Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του
Αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδα του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά
τα κτίσµατα και έργα µπορεί να εγκαταλείπονται και να µη απαιτείται η αφαίρεση τους, µόνο
κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους
µε υλικά του Φορέα, αυτά θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει και συντηρεί µε δαπάνες του τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και την
κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για
την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού που διαµένει στον τόπο
των έργων ή των εργαζόµενων σε νυκτερινές εργασίες.

Άρθρο 36ο
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
36.1. Στην προσφορά του ο Ανάδοχος αναφέρεται σε πλήρως περαιωµένες εργασίες ή
προµήθειες υλικών. Κατά συνέπεια το τίµηµα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις εργασίες
που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη, στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ανεξάρτητα
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αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στην
προσφορά, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται:
• Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της εργασίας,
δηλαδή τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών
από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς καιρικές
συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των µηχανηµάτων, οι
δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες
εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των
εγκαταστάσεων εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κλπ).
• Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών
συνεργείων από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους
εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής των
περίθαλψης κλπ.
• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι
απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, µε την
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης, περιλαµβάνονται και οι κάθε
είδους ασφαλίσεις υλικών.
• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών.
• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται
για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής µέχρι της
ενσωµάτωσής τους στο έργο.
• Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων προσωρινής
αποθήκευσής τους. Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση διενέργειας
απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών.
• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις περιπτώσεις
εκείνες που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη για
καλύτερη εκτέλεση του έργου της Φορέα.
• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ, σύνταξη
και εκτύπωση των επιµετρητικών στοιχείων καθώς και των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων.
• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων δοκιµών των
εγκαταστάσεων µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους.
• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή ζηµίας κατά
την περίοδο εγγύησης.
• Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου, όταν απαιτείται.
• Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και
εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών και τα τέλη
χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις κλπ, που θα
ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα
Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/55 δεν προέρχεται
ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία
η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους,
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή
άµεσα.
• Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε συνδυασµό και
µε τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια.
• Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου
• Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων κλπ)
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• Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, καθώς και τυχόν
χρήση ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων.
• Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την
κατασκευή των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση και οι τυχόν δαπάνες
µίσθωσης χώρου ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των
εργοταξιακών δρόµων.
• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για
την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε
είδους έργων όπως και οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο
εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε
συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο).
• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος.
• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων που θα
πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των έργων.
• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας, στην οποία αναφέρονται τα συµβατικά τεύχη, οι
Π.Τ.Π, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, το κατ'
αποκοπήν τίµηµα της προσφοράς του Αναδόχου κλπ για τακτοποίηση και λειτουργία του
έργου από κάθε πλευρά.
36.2. Στο ποσό των ενσωµατωµένων στην προσφορά γενικών εξόδων του Αναδόχου
περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των κάθε είδους
κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων,
διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και
εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των
υλικών κάθε είδους.
36.3. Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου για
τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών που θα αναφύουν ή από την
ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά από τις
πηγές λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες
µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.
36.4. Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των έργων, ακώλυτη και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας για
την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που
βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει
οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος,
ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα
στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση και των οδών αυτών καθ’
όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση.
36.5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα
που θα συµβεί.
36.6. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν:
α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης
των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων υλικών και από
άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία.
β) Οι δαπάνες τυχόν συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής της µελέτης του έργου.
γ) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται µε σκοπό την επιβεβαίωση ή
διόρθωση της χορηγούµενης από τον Φορέα τοπογραφικής µελέτης ή ανασύνταξη αυτής, την
εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του όλου έργου και την λήψη των
επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και την σύνταξη όλων των
επιµετρήσεων και επιµετρητικών σχεδίων, κάθε φορά που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά
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στάδια εκτέλεσης του έργου ή αφορά σε µικροπαραλλαγές - υψοµετρικές ή οριζοντιογραφικές οπότε πρέπει να υποβάλλονται, µε τα διαφανή τους, όλα τα απαιτούµενα τεύχη για την
ολοκλήρωση του απαιτούµενου σκοπού.
δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα
στο Φορέα:
1. Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000 της τελικής διάταξης των κατασκευών.
2. Κατασκευαστικά σχέδια, σε κλίµακα 1:200.
ε) Η δαπάνη λήψης έγχρωµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, η υποβολή τους στην
Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που
εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ηµερολογίου
έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών.
στ) Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε άλλη
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά.
ζ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης.
η) Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή µελετών κλπ).
36.7. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή
αποζηµιώσεων για όλους τους ανωτέρω λόγους.

Άρθρο 37ο
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Ο Φορέας του έργου δικαιούται να λάβει υπό την κατοχή του ή να κάνει χρήση οιουδήποτε
περατωθέντος µερικώς ή ολικώς τµήµατος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο αποτελεί
αποδοχή οιασδήποτε εργασίας µη αποπερατωθείσης σύµφωνα µε την Εργολαβική Σύµβαση.

Άρθρο 38ο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο και να συµµορφωθεί προς τις εντολές του Φορέα
σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου, τηρώντας
απόλυτα τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους. Υποχρεούται χωρίς αποζηµίωση (οι
δαπάνες περιλαµβάνονται ανοιγµένα στην προσφορά του) πριν από την παράδοση για χρήση
του έργου να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από την περιοχή και γενικά από το εργοτάξιο
ακατάλληλα υλικά, απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων και να αποκαταστήσει τους χώρους όπου ήταν τοποθετηµένα ή
εγκατεστηµένα χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση λαµβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στην
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία και όσα ορίζει αυτή για τη διαχείριση ακαταλλήλων υλικών (εκσκαφών,
κατεδαφίσεων κτλ.).

Άρθρο 39ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
39.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στο Φορέα φωτογραφίες του έργου
µερίµνης και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την διαταγή του
Υ.∆.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ήτοι:
Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου, που θα
υποβληθούν στο Φορέα µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης.
Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του, θα υποβληθούν µε τα δικαιολογητικά της
τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική.
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Οι φωτογραφίες θα εκτυπώνονται µε µεγέθη 16Χ18 ή 18Χ24 σε λευκό χαρτί ή εφόσον αυτό
είναι δυνατό θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική µορφή.
39.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και εγκαταστήσει
µία πινακίδα δηµοσιότητας του έργου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα, που θα χορηγήσει ο Φορέας
και τις ισχύουσες Π.Τ.Π. σχετικά µε τις πληροφοριακές πινακίδες.
39.3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του µετά το τέλος του έργου να
παραδώσει σχέδια του έργου όπως κατασκευάστηκε (as built) τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο
και σε έντυπη. Στα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνονται τα νέα δίκτυα που θα κατασκευαστούν
(φρεάτια, αγωγοί, συναρµογές) καθώς και τα υπάρχοντα δίκτυα που θα συναντηθούν κατά τις
διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου.

Άρθρο 40ο
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
40.1. Γνώση τοπικών συνθηκών
Σε κάθε περίπτωση, πέραν των παρεχόµενων στοιχείων, δεδοµένων κλπ που διατίθενται από τον
Φορέα, αποτελεί τυπική αλλά και ουσιαστική υποχρέωση κάθε διαγωνιζόµενου η εξακρίβωση και
γνώση των τοπικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη εφαρµοσιµότητα της τεχνικής
και οικονοµικής του προσφοράς.
40.2. Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου
Όλα τα προς, κατασκευή αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα Τεύχη
∆ηµοπράτησης, όπως και σχέδια, σχήµατα, πίνακες κλπ της Μελέτης Εφαρµογής, όπως αυτή θα
εγκριθεί τυχόν τροποποιούµενη από το Φορέα, είναι της "Καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης
του Αναδόχου" και περιλαµβάνονται στην προσφορά του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και
ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα του Φορέα.
Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα
κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όµως περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις:
• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα ασφαλείας, µέτρα
αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, µέτρα
για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης αυτού σε
περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, σύµφωνα
και µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για
οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του συνολικού έργου.
• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή και εκτός αυτής, καθώς και
απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης ενοικίασης ή αγοράς ή αποζηµίωσης
κλπ δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν στο έργο, µε τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά. Οι δανειοθάλαµοι και οι
θέσεις απόληψης θα είναι επιτρεπτές µε απόφαση ∆ηµόσιας Αρχής.
• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά σταλίας, προµήθειας και
µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, εξοπλισµού, εργαστηρίων και εγκαταστάσεων στο
χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη σ’ οποιοδήποτε µέρος της
Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, µετά της αντίστοιχης λήψης δειγµάτων και
αποζηµίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων και προδιαγραφόµενων κατά
περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων ή µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή µέθοδο.
• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή ρεταλιών σε
χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών, διάστρωση, διασπορά
υλικών, αναµόχλευση προς οµογενοποίηση, τεχνική ανάµιξη, ύγρανση, συµπύκνωση.
• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων σε
περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης προδιαγραφών των συµβατικών τευχών και της µελέτης
κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης.
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• Όλες τις µελέτες, έρευνες που θα απαιτηθούν καθώς και όλες τις υποχρεωτικές για έντεχνη
εκτέλεση και έλεγχο των προδιαγραφόµενων συνοπτικά ή αναλυτικά περιγραφοµένων ή µη
εργασιών και αναγκαίων για την έντεχνη ολοκλήρωση του περιγραφοµένου έργου σε κάθε
σηµείο.
Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης
Αναδόχου" και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα αντικείµενα, εφ'
όσον και µόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε
συγκεκριµένα σηµεία της και των λοιπών συµβατικών τευχών ως αρµοδιότητες του Φορέα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χρυσούπολη,06/11/2017
Ο συντάκτης
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