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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους όρους µε βάση τους
οποίους θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το παρόν έργο το οποίο περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής
∆ηµοσίων Έργων (ΓΣΥ) που εγκρίθηκε µε την Α.67 (Αρ.ΓΓ∆/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο
Απόφαση του Υπουργείου ∆ηµοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει µετά την έκδοση του Ν.1418/84 και
του Π∆ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα και σε συνδυασµό µε τα
υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες κλπ που
θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116/2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆/τος 171/87
«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, που εκτελούνται
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε
και ισχύει σήµερα.
Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα
τεύχη της µελέτης των όρων ∆ηµοπράτησης.

Άρθρο 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, κανονισµοί και ειδικές διατάξεις:
1. Η υπ' αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών , Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα “ Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , µε υποχρεωτική εφαρµογή σε
όλα τα ∆ηµόσια έργα.” και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/∆ΙΠΑ∆/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.
2. Η µε αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ./369/15-10-2012 Εγκύκλιος 27 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
3. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) για έργα Οδοποιίας ,που εγκρίθηκε µε την
∆17α/01/93/ΦΝ437/1.10.2004 (ΦΕΚ 1556Β΄/18.10.2004) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε και η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και συµβατικό τεύχος της εργολαβίας.
4. Ο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιµέντο-Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για
τα κοινά τσιµέντα» (Κ.Υ.Α. 16462/29 της 11.7.2001 -ΦΕΚ 917Β΄/17.7.2001).
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5. Οι όροι για την εκτέλεση εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοσης 1966 της τ. ∆/νσης ∆2 του ΥΠ.∆.Ε.
όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα.
6. Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) που
δεν καλύπτονται από τους προαναφερθέντες κανονισµούς και προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης, καθώς και τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., θα εφαρµόζονται:
Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
(CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD)",σύµφωνα µε τους κοινούς
κανόνες των οργανισµών αυτών.
Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:
α.
Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ,ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας
εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
β.
Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις
της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών
απαιτήσεων για τις κατασκευές ,µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους
όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες ΕΤΕ χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι
αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος.
γ.
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ό µέρος αυτές δεν αντιβαίνουν στην Κοινοτική Νοµοθεσία και τις
προβλέψεις της ΤΣΥ( Οι προσωρινές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας που δεν
καταργήθηκαν (κωδικοποίηση 1964) της τ.∆/νσης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε., Οι πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιίας, έκδοσης 1966 και µετά, της τ.∆/νσης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. ,Οι
τεχνικές προδιαγραφές για προµήθεια συρµατοπλεγµάτων και συρµάτων ραφής, έκδοσης 1973, της
τ.∆/νσης ∆4δ του ΥΠ.∆.Ε., καθώς και η έντυπη Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι τεχνικές
προδιαγραφές, έκδοσης 1959, της Τ.∆/νσης Μελετών (∆2) της Υπηρεσίας Υδραυλικών Εργων του
ΥΠ.∆.Ε., για τις φάτνες από συρµατόπλεγµα κ.ο.κ.).
δ.
Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ
(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO
(International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.
7. Τα συµβατικά στοιχεία (τεύχη, σχέδια κ.λ.π.) του άρθρου 4 της παρούσας.
8. Το Π∆ 778/80 (ΦΕΚ 193Α) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.
9. Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) περί ασφάλειας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων
µισθωτών.
10. Το Π.∆. 1073/81(ΦΕΚ 260Α) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια
οικοδοµών κ.λ.π.
11. Τον Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α) Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις
ασφάλειας στην οικοδοµή , βιοµηχανία κλπ.
12. Τον Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
13. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 21Α) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.
14. Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176Β/22.09.2000) Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε καθιέρωση του φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
κάθε ∆ηµοσίου Έργου.
15. Ο Κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ.. ∆14/19164/28.3.97
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση της µε αρ. ∆14/50504/12.4.2002
κοινής απόφασης των υπουργών Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 537/Β/1.5.2002).
16. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα
(ΕΚΩΣ 2000), που εγκρίθηκε µε την ∆17α/116/4/Φ.Ν.429/18.10.2000 (ΦΕΚ 1329Β΄/6.11/2000)
απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα.
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17. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίθηκε µε την
∆17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β΄/20.12.1999) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει
σήµερα.
18. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβος (ΚΤΧ) Οπλισµού Σκυροδέµατος, που εγκρίθηκε µε την
∆14/36010/29.2.2000 (ΦΕΚ 381Β΄/24.3.2000) Απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα.
19. Το Β.∆. της 18.2.54 "Περί κανονισµών δια την µελέτη και Εκτέλεση Οικοδοµικών Έργων εξ
Οπλισµένου Σκυροδέµατος"
20. Ο Ελληνικός Κανονισµός για την µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα 2000 ( ΦΕΚ
1329/Β/6-11-2000).
21. Ο Γενικός Οικοδοµικός, ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός και τα διατάγµατα δόµησης εκτός και εντός
σχεδίου.
22. Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων και θερµοµονώσεως κτιρίων.
23. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.
24. Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες της
∆.Ε.Η. κ.λ.π.)
25. Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισµού ∆ιασφάλισης Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων κλπ.
26. Ο Ευρωκώδικας 3 για τη µελέτη και κατασκευή δοµικών έργων από χάλυβα, σύµφωνα µε την αρ.
∆11β/031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β΄/24-5-1996) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε.
27. Ο Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ
117Α΄/46).
28. Η ∆ΙΠΑ∆ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-2003).
29. Ο Νόµος 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος"(ΦΕΚ 160Α΄/16-10-86), όπως ισχύει
σήµερα µετά την τροποποίησή του µε τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ 91Α΄/25-4-2002),οι σχετικές
υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του , καθώς και οι σχετικές µε την προστασία
του περιβάλλοντος εγκύκλιοι κλπ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Εγκ. Α213/5-12-75 κλπ.).
30. Οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισµοί, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικές ∆ιατάξεις, καθώς και
Εγκύκλιοι, Οδηγίες, ∆ιαταγές και Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε που δεν αναφέρονται ρητώς
προηγουµένως, αλλά άπτονται του αντικειµένου του υπόψη έργου.
Άρθρο 3ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η εκτέλεση και η λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
τηρούνται οι εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία αυτού.

Άρθρο 4ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1. Συµβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο ειδικό άρθρο της
διακήρυξης και ισχύουν µε την ίδια σειρά προτεραιότητας, στην περίπτωση που εµφανίζεται
ασυµφωνία όρων µεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Το συµφωνητικό
Η παρούσα ∆ιακήρυξη
Έντυπο οικονοµικής προσφοράς
Το τιµολόγιο Μελέτης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους , (Τ.Σ.Υ.)
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης
Οι Εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι
Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους
∆ηµοπράτησης , όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία
5
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Το χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων , όπως τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή
είναι δηµοσιευµένα κείµενα:
1
Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004
Οι Ευρωκώδικες
2
3Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) σύµφωνα µε την την υπ' αρ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών , Μεταφορών & ∆ικτύων.
Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.
4
2. Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την
εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύµβαση κατασκευής του έργου όπως θα υπογραφεί µετά την
απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύµφωνη.

Άρθρο 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5%
του προϋπολογισµού του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.3669/08.
Σε περίπτωση χαµηλών προσφορών, όπως προσδιορίζονται στην διακήρυξη (άρθρο 17), ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 35, παρ. 2. του Ν.3669/08.

Άρθρο 6ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
1. Οι συµβατικές προθεσµίες εκτέλεσης του έργου αρχίζουν από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
2. Η συνολική προθεσµία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισµένου και έτοιµου
προς λειτουργία, λήγει σε δεκαοκτώ µήνες από την έναρξη της συµβατικής προθεσµίας.
3. Η έναρξη των εργασιών από µέρους του Αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30
ηµερών από την έναρξη της συµβατικής προθεσµίας.
4. Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωµένα τµήµατα θα καθορισθεί µε
την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου.
5. Παράταση της προθεσµίας που καθορίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν αναγνωρίζεται
στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής που εκτελείται το έργο,
άγνοια του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα, την
Οδοστρωσία, τα Ασφαλτικά γενικά (λατοµεία κλπ) ή των δανείων υλικών για επιχώµατα (χειµάρρων,
ορυχείων κλπ), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν
για την οδό και από άλλες τυχόν εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν ενεργεία µέσα ή κοντά στις πηγές
που υπάρχουν.
(Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου να
προβεί στην δηµιουργία νέων κατάλληλων θέσεων και στην κατασκευή και νέων οδών προσπέλασης).
6
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Επίσης δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο παράταση της ορισθείσης προθεσµίας, εάν
ισχυρισθεί άγνοια της κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν και
των συνθηκών για διάνοιξη νέων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν ή άγνοια της
δυνατότητας να βρει εργάτες, µηχανήµατα κλπ.
Παράταση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του έργου δίνεται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.3669/2008 (άρθρο 48).
6. Εκτός από την συνολική προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις παρακάτω
τµηµατικές προθεσµίες (αποκλειστικές ή ενδεικτικές)
6.1 Ενδεικτικές προθεσµίες
1η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία:
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε διάστηµα (2) µηνών, χρονική περίοδος απ’ αρχής 0-2ο µήνα, να
ολοκληρώσει τις παρακάτω εργασίες:
Εγκατάσταση εργοταξίου, τοπογραφικές εργασίες – παραλαβή φυσικού εδάφους, εκσκαφή- επιχώσεις
– εξυγιαντικές στρώσεις θεµελίωσης.
2η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία:
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε διάστηµα (2) µηνών, χρονική περίοδος
ολοκληρώσει τις παρακάτω εργασίες:

3ο-4ο µήνα, να

Ολοκλήρωση θεµελίωσης, κατασκευή τοιχείων υπογείου-ισογείου κτηρίων Α και Β.
3η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία:
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε διάστηµα (2) µηνών, χρονική περίοδος
ολοκληρώσει τις παρακάτω εργασίες:

5ο-6ο µήνα, να

Ολοκλήρωση φέροντος οργανισµού κτηρίου Γ, ισογείου – 1ου ορόφου κτηρίων Α και Β.

Άρθρο 7ο
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1.
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ή των
τυχόν τµηµατικών προθεσµιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες
και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.3669/2008, παρ. 2, ήτοι για κάθε µέρα υπαιτίας
από µέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα δέκα πέντε τοις εκατό
(15%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις
εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες
ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα
για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου.
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί
µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α), προς τη συνολική προθεσµία του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης,
χωρίς Φ.Π.Α.
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2.
Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται
στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπαιτίας υπέρβασης ίση µε το 1/10000 του συνολικού ποσού
της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε µιας προβλεπόµενης
στη σύµβαση ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας.
Στην περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον
ανάδοχο ποινική ρήτρα ίσης µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών
ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε µιας αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών
προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της
σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α

Άρθρο 8ο
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως
όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη
εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος
δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το
ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος,
ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ.
2. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των
εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
3. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει µε σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα
διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαµβάνονται στον
φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την βάση της σύµβασης.
4. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους
όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς την
σύµβαση.
5. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να
τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του.
6. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εργασίες θα γίνονται µε ταυτόχρονη κυκλοφορία στο
υφιστάµενο οδικό δίκτυο µε όλες τις δυσχέρειες, που θα προκύψουν από την αιτία αυτή, τις οποίες ο
Ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του κατά την µόρφωση της προσφοράς του.

Άρθρο 9ο
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ο χρονικός προγραµµατισµός της εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί από το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, όπως αυτό θα εγκριθεί τελικά από
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την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα αποτελεί συµβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Η υποβολή του
χρονοδιαγράµµατος θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης και θα εγκριθεί ή θα τροποποιηθεί εντός διαστήµατος δέκα (10) ηµερών, από την ηµέρα
υποβολής του στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3669/2008. Σε
περίπτωση που η Υπηρεσία δεν ενεργήσει εντός της ανωτέρω προθεσµίας, το εν λόγω
χρονοδιάγραµµα θεωρείται εγκριθέν αυτοδικαίως και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής
του έργου.
Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30
ηµερών από την έναρξη της συµβατικής προθεσµίας. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε
υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή των διοικητικών και παρεποµένων χρηµατικών
κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής
αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40
του Ν. 3669/2008. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008.
2. Το χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί προς έγκριση θα συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3
του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008 και θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναλύεται και θα
δικαιολογείται πλήρως ο προτεινόµενος προγραµµατισµός και από κατάλογο που θα περιλαµβάνει
λεπτοµερώς τον µηχανικό εξοπλισµό του Αναδόχου, που θα διατίθεται και θα διατηρείται σε
λειτουργία σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών..
Το χρονοδιάγραµµα εργασιών θα συνταχθεί µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα και θα
παρουσιασθεί επίσης µε την µορφή γραµµικού διαγράµµατος Gantt. Επίσης, εφόσον κριθεί σκόπιµο
µπορεί να ζητηθεί η σύνταξη χρονοδιαγράµµατος µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (Pert-CPM).
Το χρονοδιάγραµµα θα αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας, θα
λάβει υπόψη του τις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες που αναφέρονται στην παρ. 6.1 της Ε.Σ.Υ. και
θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου,
συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν ενδιάµεσων εγκρίσεων που απαιτούνται, των παραγγελιών των
διαφόρων εφοδίων και εξαρτηµάτων, των διατυπώσεων τυχόν εκτελωνισµού αυτών κλπ.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος είναι:
•

•
•

•

•

Να φαίνεται η σειρά κατασκευής των εργασιών µε τις αντίστοιχες τµηµατικές προθεσµίες για
διακεκριµένα τµήµατα του έργου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, καθώς και για
κάθε άλλο ανεξάρτητο τµήµα του έργου.
Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας τµηµάτων του έργου πριν από την ολική περάτωση
της εργολαβίας.
Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλους τους δρόµους του οικισµού καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µε µόνη εξαίρεση κάθε φορά το δρόµο στον οποίο σύµφωνα µε το
πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών εκτελούνται εργασίες και πιθανώς τους συµβάλλοντες σε αυτόν.
Για τους κεντρικούς δρόµους, η εξασφάλιση δυνατότητας κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται από
κυκλοφοριακά διαγράµµατα που θα συνοδεύουν το χρονοδιάγραµµα.
Να προβλέπεται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρµοδίων αρχαιολογικών Υπηρεσιών (τουλάχιστον 20
ηµέρες) για τις προγραµµατιζόµενες εργασίες εκσκαφών σε χώρους αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.
Να παρουσιάζεται η χρονική κλιµάκωση των δαπανών σε µηνιαία βάση.
4. Ο προγραµµατισµός των εργασιών κάθε τµήµατος του έργου θα πρέπει να
τουλάχιστον στις παρακάτω επιµέρους ενέργειες:

•

αναλυθεί

Προπαρασκευαστικές εργασίες (υποβολή χρονοδιαγράµµατος εργασιών, οργανογράµµατος
εργοταξίου, Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, εγκατάσταση εργοταξίου, τοπογραφικές χαράξεις
κλπ).
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•
•
•
•
•
•

Προµήθεια υλικών και εξοπλισµού.
Κατασκευή έργων πολιτικού µηχανικού.
Εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισµού – δοκιµές.
∆οκιµαστικές λειτουργίες του τµήµατος του έργου.
Αποµάκρυνση εργοταξίων και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου.
Υποβολή Μητρώου του έργου.

Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να υποδιαιρούνται σε δραστηριότητες που κατά το δυνατόν θα
συµπίπτουν µε τα άρθρα του Τιµολογίου µελέτης που απαρτίζουν τον Προϋπολογισµό µελέτης της
Υπηρεσίας, εκτός εάν αυτές περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και δεν
αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως.

Άρθρο 10ο
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το από Ε.Τ.Π.Α µε το ποσό των 4.346.588,48 ευρώ και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για το έργο αυτό.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται από
2.
τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και να προσκοµίζει τις αντίστοιχες κανονικές
αποδείξεις πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση για το
∆ηµόσιο ή για τρίτους (τελών πάσης φύσεως µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο, 1,2 +
0,6% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε κλπ).
∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς τα καύσιµα και λιπαντικά,
που χρησιµοποιούνται από τους ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση έργων ∆ηµ. Επενδύσεων.
3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων που αφορούν
ασφάλιση του προσωπικού στο ΙΚΑ κλπ.
4. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.
5. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του
µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασµούς επί των
εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ έστω και αν τυχόν αναφέρεται
αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.

6. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι 18%.

Άρθρο 11ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες και
περιλαµβάνουν τις παρακάτω δαπάνες:
α.
Τις δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ),
χωρίς να εξαιρούνται οι µεταφορές των υλικών που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις δαπάνες
που περιγράφονται στα ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας,
Υδραυλικών, Λιµενικών και πρασίνου που εγκρίθηκαν µε την ∆17α/9/136/Φ.Ν 437 /23-12-04
απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
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β.
Τις δαπάνες για προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά όλων των κάθε φύσης
υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή
παραγωγής µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο κάθε
αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου.
γ.
Τις δαπάνες για την εκτέλεση µε τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων εργασιών ή
ενός µέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται η εκτέλεσή τους µε
µηχανήµατα ή σε περίπτωση που η χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη
εργασία.
δ.
Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ
διάταξη και εκτύπωση σε επτά (7) αντίτυπα των τευχών των επιµετρητικών στοιχείων.
ε.Τις δαπάνες για καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου αφού τελειώσει η εκτέλεση του έργου.
στ. Τις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αναλύονται στο επόµενο άρθρο και
που τυχόν δεν εµπεριέχονται στους γενικούς όρους του εγκεκριµένου Περιγραφικού Τιµολογίου που
προαναφέραµε ή τροποποιούν αυτούς ή τους συµπληρώνουν.

Άρθρο 12ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008. Πέρα
από αυτά ο ανάδοχος υποχρεούται να:
Φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση
αδειών εργασίας από αστυνοµικές αρχές αν απαιτούνται, την συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές
διατάξεις που ισχύουν, του εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.
Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των υλικών που προσκοµίζονται µέχρι να
χρησιµοποιηθούν, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες
της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους νόµους που ισχύουν και τις διατάξεις, φέροντας την ευθύνη
αποκλειστικά και µόνον αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την µη εφαρµογή τους.
Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κλπ. λόγω προστασίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας
και άλλων εµποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή µε τα χέρια, αποκλειοµένης της χρήσης
µηχανικών µέσων. Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα
µέτρα τοποθέτησης εµποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών τη νύχτα, για να αποφευχθεί
οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόµους καθώς και τις παρακείµενες οικοδοµές.
Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να
αποπερατωθούν γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν
αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υποχρεωτικά
Κυριακές και εορτές εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα
πάρει άδεια από τις αρµόδιες αρχές.
Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και επικίνδυνα σηµεία
για τους διαβάτες µε δική του ευθύνη ή και µετά από υπόδειξη του επιβλέποντα.

Άρθρο 13ο
ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου (άρθρο 5 παρ. 5 του Π.∆. 609/85), το
οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν µε βάση τις ισχύουσες ή τις νέες
τιµές µονάδας ή των έργων που εκτελούνται απ' ευθείας µε αυτεπιστασία, διαλαµβάνονται:
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α) Οι δαπάνες συµµετοχής στον διαγωνισµό δηµοσιεύσεων διακηρύξεως, κηρύκεια σύναψης
σύµβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και παραλαβή έργων.
β) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
γ) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και οι
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση κ.λ.π.).
δ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου, καθώς
επίσης και κάθε φύσεως αποζηµιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους φόρος, τέλη, έξοδα εγγυητικών
επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσεως επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και κάθε φύσεως
δοκιµές για την παράδοση των έργων και των εργοταξίων.
ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και αποκοµίσεως των προϊόντων σε θέσεις
που επιτρέπονται από την αστυνοµία.
η) Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο :
Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της
εκτέλεσης των εργασιών απ' την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών υλικών και από την άλλη
προγενέστερη εργολαβία.
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή των στοιχείων
της µελέτης για την εκτέλεση γενικά του έργου και τις επιµετρήσεις.
Οι δαπάνες λήψης φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελούµενου
έργου, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης, σε εφαρµογή του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85,
καθώς επίσης και κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά που είναι αναγκαία για την σωστή
και έντεχνη και σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών ή που απαιτείται για την
τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις και κάθε είδους
επισφαλής έξοδα και όφελος εργολάβου.
Άρθρο 14ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ –ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν.3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε
τον Ν.4070/2012.
Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 52 του Ν.3669/2008, συντάσσονται µε µέριµνα
και ευθύνη του Αναδόχου και υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία .
Κάθε λογαριασµός συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 53 του του Ν.3669/2008,,
όπως ισχύει µετά την ισχύ του Ν. 4070/2012.
Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/2008 και οι ∆/ξεις
που ισχύουν την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας.
Κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών πληρωµής θα προσκοµίζονται πλην των άλλων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής
των τελών των πάσης φύσεως µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι).

Άρθρο 15ο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Ο Ανάδοχος κατά την σύνταξη του οργανογράµµατος του εργοταξίου που προβλέπεται από το
άρθρο 46 του Ν. 3669/2008, πρέπει να λάβει υπόψη του και τα παρακάτω:
1. Είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα, όργανα,
εργαλεία, µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο οργανόγραµµα του
έργου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 37 του
Ν. 3669/2008.
2. Είναι υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευµένο προσωπικό που
απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή του υπόψη έργου.
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3. Είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει διπλωµατούχο της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας
µηχανικό αναγνωρισµένης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διευθύνει
το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική πείρα για την
κατασκευή του έργου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 38 του Ν.3669/2008.
Ο ανωτέρω µηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στην διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες
και ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να µην αποδεχθεί τον ανωτέρω µηχανικό
εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις.
4. Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα
µηχανικά κλπ µέσα που προσκοµίσθηκαν στο έργο για εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο
Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να
ενισχύσει τον επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του κλπ σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
τροποποιώντας ενδεχοµένως το υποβληθέν από αυτόν οργανόγραµµα εργοταξίου.
5. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα περιλαµβάνεται και
διερµηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί µε σχετική άδεια
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί να βοηθήσει τον Ανάδοχο στις σχετικές
διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται αναλυτικότερα
στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ.

Άρθρο 16ο
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό
του, κάτοικο Ν. Μουδανιών, Νοµού Χαλκιδικής, εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των
κοινοποιουµένων εγγράφων σε αυτόν, µαζί µε έγγραφη αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη
διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε
αυτά.(παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν3669/2008).
Είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει διπλωµατούχο, της απαιτούµενης για το έργο
ειδικότητας, µηχανικό αναγνωρισµένης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο οποίος
θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική πείρα
για την κατασκευή του στην επικεφαλίδα αναγραφόµενου έργου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 38 του Ν.3669/2008. Ο ανωτέρω µηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στην
διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες και ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να
µην αποδεχθεί τον ανωτέρω µηχανικό εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις.
Όλο το παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για
τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το
αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να
του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλάσίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά
τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή
περιστατικό προσωπικό του Αναδόχου.
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Η παρουσία του περιγραφόµενου στο παρόν άρθρο προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω
κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή.
Για το παραπάνω προσωπικό απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων.

Άρθρο 17ο
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και
εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης
τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση.
Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη
σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον
καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και
χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση.
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη
και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να
εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές.
Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου.
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς
και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από
κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για ηχορύπανση και
ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν
την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.
Άρθρο 18ο
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αµοιβή:
α)

Να εκδώσει τυχόν άδειες (από ∆ήµο, Πολεοδοµία, κλπ) εφόσον απαιτούνται.

β)

Να εκτελέσει τις προβλεπόµενες εργασίες µε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ επειδή πρόκειται για
κτίρια που λειτουργούν.

γ)

Να µετακινεί έπιπλα ή συσκευές που εµποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών, ΜΟΝΟ κατόπιν
συνεννοήσεως και υποδείξεων της Υπηρεσίας.

δ)

Να διαθέτει µεταφορικό µέσο για την επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών ως επίσης και να
διαθέτει τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα.

ε)

Να αποµακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του εργοταξίου (ικριώµατα, συσκευασίες
κ.λ.π.), µόλις τελειώσουν οι εργασίες.
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Άρθρο 19ο
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα
εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο Ανάδοχος στον τόπο του έργου θα χρησιµοποιηθούν
µε µέριµνα και ευθύνη του µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου για το
οποίο µεταφέρθηκαν και για εφαρµογή του προγράµµατος του έργου.
∆εν θα επιτρέπεται αποµάκρυνση των µηχανηµάτων που προβλέπει το διάγραµµα
προγραµµατισµού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που
αποµακρυνθούν µηχανήµατα ο Ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από µη τήρηση του
προγράµµατος.

Άρθρο 20ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής,
εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα,
δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις όπου επιτρέπεται από την Υπηρεσία και τις λοιπές
αρµόδιες Αρχές.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο
Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου
µέτρου, για αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή στο έργο. Για τις εργασίες αυτές θα αποζηµιωθεί
µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τις τιµές µονάδας νέων εργασιών για τις
εργασίες που δεν προβλέπονται από το συµβατικό Τιµολόγιο.

Άρθρο 21ο
ΥΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΠ
Γενική παρατήρηση
Επισηµαίνεται ότι για την εργολαβία αυτή έχει εφαρµογή µε τις συναφείς οικονοµικές
επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισµούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία του
περιβάλλοντος κλπ, ο Ν.1428/84, που αφορά στην εκµετάλλευση Λατοµείων Αδρανών Υλικών και
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 (τεύχος Α) της 11.4.84, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τον
νόµο 2115/2/15.2.1993 (ΦΕΚ 15 Α').
Για την εκτέλεση εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών στρώσεων θα
χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται
στις σχετικές Π.Τ.Π. κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα βραχωδών εµφανίσεων λατοµείων ή
χειµάρρων καθώς και κατάλληλα υλικά αµµορυχείου αλλά µε συντελεστή φθοράς στην τριβή και
κρούση (LOS ANGELES), όχι µεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Άρθρο 22ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για κάθε είδους εργασία, θα είναι της
καλύτερης στην αγορά ποιότητας και όπως γενικά προδιαγράφονται κάθε φορά στην ανάλυση τιµών
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της µελέτης. Ειδικότερα πρέπει να είναι υγιή, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, τα δε χαρακτηριστικά τους
δεν πρέπει να είναι διαφορετικά αυτών που ορίζονται για κάθε χρήση.
2. Η προµήθεια υλικών αµφιβόλου προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην προκειµένη
περίπτωση ακέραιη την ευθύνη ο Ανάδοχος.
3. Για την παραλαβή και παράδοση των υλικών, ισχύουν οι περί κατασκευής δηµοσίων έργων
διατάξεις που Π.∆/τος 609/85.
4. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα προδιαγραφόµενα υλικά για την
κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα της εγχώριας Βιοµηχανίας ή
Βιοµηχανικών Χωρών της Ε.Ε. ή άλλων Χωρών µε τις οποίες η Χώρα µας έχει ειδικές συµφωνίες, στις
δε τιµές προσφοράς του θεωρείται ότι περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που προκύπτει από τυχόν
δυσκολίες στην προµήθεια, µεταφορά ή προσπέλαση και δεν θα αναγνωρισθεί καµία αξίωση
πρόσθετης πληρωµής.
5. Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας σύµφωνα και µε όσα
αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Όλα τα υλικά και εργασία που θα χρησιµοποιηθούν για τον
έλεγχο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6. Οι θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών θα ορίζονται από τον Εργοδότη,
µετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη του τις δεσµεύσεις και τους
περιορισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
7. Η θέση λήψης των αδρανών υλικών, (σκύρων, άµµου, αµµοχάλικων, θραυστού υλικού,
αργών λίθων κ.λ.π.) θα προταθεί από τον εργολάβο και θα τύχει σύµφωνης γνώµης της Υπηρεσίας
επίβλεψης.
8.
Οι θέσεις για τυχόν χρησιµοποίηση δανειοθαλάµων δεν καθορίζονται στη µελέτη. Θα
καθοριστούν αν απαιτηθεί, κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών, µε υπόδειξη από τον
εργολάβο και σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας επίβλεψης ή θα καθορισθούν µονοµερώς από τον
εργοδότη.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για να βρει τις κατάλληλες πηγές από
9.
όπου θα πάρει υλικά είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων ή ακόµη να
τα προµηθευτεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων ή αµµορυχείων που ήδη
λειτουργούν.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών που θα εκλέξει,
να προχωρήσει µε µέριµνα και µε δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε
αναγνωρισµένο και διαπιστευµένο εργαστήριο για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του και ότι
είναι σύµφωνο µε τις σχετικές πρότυπες τεχνικές Προδιαγραφές.
Για την περίπτωση αυτή ο ΚτΕ δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει
εκτάσεις κατάλληλες για την παραγωγή υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος. Πρέπει εποµένως
αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει όλες τις, από
οποιονδήποτε λόγο, απαιτούµενες πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά
λατοµεία των αναγκαίων αργών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή τους ή
ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων
πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που
απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι
δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
10. Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις Π.Τ.Π. του
Υπουργείου ∆ηµοσίων έργων και την απόλυτη έγκριση της Υπηρεσίας, ως προς την προέλευση,
διαστάσεις, εµφάνιση κ.λ.π. Αυτά θα είναι κατάλληλα για ενσωµάτωση απαλλαγµένα από κάθε
επιβλαβή πρόσµιξη ή ελάττωµα που θα µπορούσε να µειώσει την αντοχή ή την καλή εµφάνιση του
έργου.
11. Σηµειώνεται ότι έχουν καθοριστεί στο τιµολόγιο µέσες τιµές των υλικών επί τόπου και για
τοποθετηµένα υλικά. Οι τιµές αυτές του τιµολογίου παραµένουν αµετάβλητες για οποιοδήποτε τµήµα
έργων, ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς.
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Άρθρο 23ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε:
α) Τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές
β) Την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιµολογίου
γ) Τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Εάν
κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πληµµελώς ή κακότεχνα ή
όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 46 του Π.∆.609/85.
Άρθρο 24ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε την σύµβαση και τα τεύχη και
σχέδια που την συνοδεύουν.
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συµβατικό τιµολόγιο, θα
συντάσσονται νέες τιµές µονάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 57
του Ν.3669/2008.
Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιµολόγια θα
λαµβάνεται υπόψη κάθε άλλη εγκεκριµένη από το ΥΠ∆Ε ανάλυση που περιέχει αυτά τα αντίστοιχα
είδη των εργασιών πχ ΑΤΟΕ κλπ όπως αυτές ισχύουν µετά την έκδοση της ∆1α/0/11/60/9.9.1992
απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΦΕΚ 562/14.9.1992 τεύχος Β).
Ως βασικές τιµές ηµεροµισθίων και υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων θα ληφθούν αυτές
του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµ. Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της
απόφασης Ε∆2α/01/35/φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων
Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Π∆ 609/85 για το χρόνο δηµοπράτησης του έργου.
Άρθρο 25ο
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό
Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε
όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια,
λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα
δώσει σχετική έγκριση.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας,
που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη,
που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι
της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας ΕΣΥ, της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών
∆ηµοπράτησης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης,
στην άσκηση των ελέγχων κλπ.
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Άρθρο 26ο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθηµερινά ηµερολόγιο του έργου σύµφωνα µε το
άρθρο 47 του Ν. 3669/2008.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει µητρώο του έργου που κατασκευάστηκε, στο οποίο θα
περιέχονται σε τεύχη και φακέλους τα εξής:
α) Πίνακας απογραφής που θα εµφανίζει περιληπτικά τα επί µέρους έργα που συγκροτούν το
όλο έργο.
β) Έκθεση επί της µελέτης και κατασκευής του έργου, καθώς και απολογισµό του συνολικού
κόστους του έργου.
γ) Σχέδια γενικής διάταξης των επί µέρους έργων, όπως κατασκευάστηκαν, σε κατάλληλες
κλίµακες, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία των έργων αυτών, που θα αποδίδουν τη θέση,
τη µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις συνθήκες
λειτουργικότητας τους.
δ) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα –
συντεταγµένες) µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.
ε) ∆ιαγράµµατα σε κατάλληλες κλίµακες ζωνών κατάληψης των έργων που
απαλλοτριώθηκαν υπέρ του ∆ηµοσίου.
στ) Εγχειρίδια λειτουργίας του έργου και των συσκευών, τεχνικά φυλλάδια µηχανηµάτων κλπ.
ζ) Έγχρωµες διαφάνειες (SLIDES) και φωτογραφίες κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του
έργου.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα παρουσιάζονται αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε καλής κατασκευής
φακέλους και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίγραφα µαζί µε την τελική
επιµέτρηση. Οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του µητρώου κατά την περίοδο
συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο θα υποβληθούν και θα ενσωµατωθούν στο µητρώο κατά τη
λήξη της περιόδου αυτής και πριν από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Η αποζηµίωση για τις ανωτέρω εργασίες περιλαµβάνεται ανηγµένη στο ποσοστό των γενικών
εξόδων του Αναδόχου.
Άρθρο 27ο
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συντάξει επιµέτρηση και να την υποβάλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία. Ισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν.3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τον
Ν.4070/2012.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε επιµέτρηση η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των
αντιστοίχων εργασιών.

Άρθρο 28ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ- ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως σε
άριστη κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από την
χρήση ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 58 του Ν. 3669/2008.
Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008.
Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του
έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, µέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και
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ζηµίες γενικά οφείλονται σε πληµµελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός µε την
σύµβαση του.
Σε περίπτωση που γίνουν ζηµίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του Αναδόχου,
αυτές θα αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο µετά την έγκριση από την Προϊσταµένη Αρχή, στην
αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού Πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζηµιών που θα
συνταχθεί από την Επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (Προϊσταµένη Αρχή).

Άρθρο 29ο
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστηµα που θα γίνονται τα έργα θα πρέπει απαραίτητα
ο Ανάδοχος να συνεννοείται νωρίτερα µε την υπηρεσία και το αρµόδιο τµήµα της Τροχαίας κίνησης.
Ακόµα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει µε δικές του δαπάνες, πινακίδες για την
καθοδήγηση της κυκλοφορίας οχηµάτων, νυχτερινά σήµατα, να περιφράξει κάθε επικίνδυνη θέση για
την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων επισηµαίνοντάς την µε τις απαραίτητες πινακίδες, νυχτερινά
σήµατα και λοιπά, να τοποθετήσει σε όλα τα έργα και σε εµφανή σηµεία µεταλλικά εµπόδια στα οποία
θα αναγράφεται ο τίτλος της επιχείρησης και του έργου, το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός τηλεφώνου
του εργολάβου. Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις για οχήµατα και πεζούς
σε επίκαιρα σηµεία από χαλύβδινα ελάσµατα και τα αντίστοιχα ξύλινα πλαίσια σύµφωνα µε τα άρθρα
του Τιµολογίου και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται :
(i)
Στην ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο του έργου κατά τη φάση
υλοποίησης του. Το αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωσή του, η διαφηµιστική
πινακίδα αντικαθίσταται από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα.
Η διαφηµιστική πινακίδα που θα σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές λεπτοµέρειες που
ορίζουν οι προδιαγραφές των κανόνων δηµοσιότητας του ΕΣΠΑ, πρέπει να περιλαµβάνει:
- το ευρωπαϊκό έµβληµα /σηµαία, σύµφωνα µε τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης λεκτική
αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- µνεία στο ΕΤΠΑ, το ταµείο που χρηµατοδοτεί την πράξη, ολογράφως: Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
- το µήνυµα που προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης, και έχει
επιλέξει η ΕΥ∆:
Όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνονται στο 25% του συνολικού
µεγέθους της διαφηµιστικής πινακίδας.
Στις διαφηµιστικές και µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες θα αναφέρεται ρητά α) το
έµβληµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταµείο και γ) το επιλεγµένο
µήνυµα από τη ∆.Α. που προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης.
Οι διαφηµιστικές και µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύµφωνα µε τις
σχεδιαστικές λεπτοµέρειες που ορίζουν οι προδιαγραφές των κανόνων δηµοσιότητας
του ΕΣΠΑ.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
αρκετό αριθµό φωτογραφιών και άλλων παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, καθώς και
να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω
βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του.
(ii)

Άρθρο 30ο
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 242 του Ν.4072/12..
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Άρθρο 31ο
ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
τον Ν.2229/94, τον Ν.2338/95, τον Ν.2372/96, τον Ν.2940/01 του Ν.3212/03 και τον Ν.3263/2004,
στο Π.∆. 609/85 και στο Ν.3669/08.
∆ιευκρινίζεται ότι, για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των
έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως έλεγχοι που θα γίνουν από την
επιβλέπουσα υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο της ευθύνης αυτής.
Τονίζεται ότι στην παρούσα σύµβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει δικό του
ειδικά οργανωµένο εργαστήριο ή να έχει έγγραφη σύµβαση µε το πλησιέστερο εργαστήριο του
δηµοσίου τοµέα ή µε άλλο αναγνωρισµένο από το Κ.Ε.∆.Ε. ιδιωτικό εργαστήριο πλησίον του έργου
για τον κάθε φύσεως έλεγχο των έργων.
Ο Ανάδοχος είναι καθ’ ολοκληρία υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν, την χρησιµοποίηση αυτών και γενικά εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της
παρούσας, των οικείων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και
σχεδίων.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο ανάδοχος
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

Άρθρο 32ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ – ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
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 στην
Υπηρεσία:
Αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίµακα 1:50 της τελικής διαµόρφωσης του κτιρίου.
Ακριβή διαγράµµατα σε κλίµακα 1:50, θεµελιώσεων- ξυλοτύπων (κατόψεων και τοµών) µε
τον οπλισµό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγµατικά στοιχεία των επί µέρους τµηµάτων, όπως
βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατοµές κ.λ.π. πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικά εκτελεσθέντα
έργα.
Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίµακα 1:50,όπως ακριβώς αυτές
εκτελέστηκαν, που να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία
των συσκευών, των µηχανηµάτων, του τηλεφωνικού δικτύου κ.λ.π.
Τα παραπάνω σχέδια θα παραδίδονται τυπωµένα και σε ηλεκτρονική µορφή.

Άρθρο 33ο
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση του
κτιρίου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΥΘ,κ.λ.π.).
Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει είτε
απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη
προκαταβάλλει, φυσικά µε την προσκόµιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων κ.λ.π.
νοµίµων εγγράφων.

Άρθρο 34ο
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, των δαπανών
αυτών περιλαµβανοµένων στις τιµές µονάδος της προσφοράς του και στις ειδικές δαπάνες που
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βαρύνουν αυτόν) και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος έργου καθώς και µετά την
περαίωση ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω του τµήµατος αυτού
χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, τα απορρίµµατα, εργαλεία και
ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις
µηχανηµάτων κ.λ.π. Θα πρέπει να καταστρέψει και απαλείψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίο θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία π.χ. τα κτίρια, να
ισοπεδώσει τους χώρους επί των οποίων ήταν ή εγκατεστηµένα κ.λ.π., για να παραδώσει τελείως
καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και να µεριµνήσει για την
παράδοση του έργου σε εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους Σύµβασης ή τις προδιαγραφές
της Ε.Σ.Υ.
Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κ.λ.π.), όταν
θεωρηθεί από την Υπηρεσία ως όχι απαραίτητη, κάθε προστατευτικής κατασκευής που είχε επιβληθεί
(για την εκτέλεση του έργου), για οποιονδήποτε λόγο, για αποφυγή ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων
κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς
εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα καθώς και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των
εργοταξίων.
Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την έγγραφη υπόµνηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν
προβεί στην έναρξη και σε εύλογη προθεσµία περαίωση των πιο πάνω εργασιών ο Ανάδοχος, οι
εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος του. Η δαπάνη των εργασιών αφαιρείται από την επόµενη
πληρωµή του και για τον λόγο αυτό δεν του εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή
του τµήµατος αυτού.
Άρθρο 35ο
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ
Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλαιών έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής
ή διαφύλαξής τους και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να αποτραπεί ή να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον
Ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή της Υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ του
επιβλέποντος και του Αναδόχου (παρ. 9, άρθρο 34 του Π.∆. 609/85).

Άρθρο 36ο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση, όπως δέντρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται
από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα
προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω
κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συµµορφώνεται πλήρως
προς την Εγκύκλιο Υ∆Ε Γ2-∆2/0/3/192 εγκ. Α213/5-12-75 αλλά και προς τις λοιπές ισχύουσες
διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
∆εν θα κοπεί κανένα δέντρο ή δεντρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να
δοθεί η έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο θα έχουν
σηµειωθεί τα δέντρα ή δεντρύλλια που θα πρέπει να κοπούν.
Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν
εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε
ευθυνών που θα µπορούν να προκύψουν για αυτόν, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα
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υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή
του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης
προθεσµίας.
Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών
εργασιών να αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από
αυτές που προβλέπονται από τη µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων έστω και αν
προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συµπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι
προβλεπόµενες διατοµές επιχωµάτων είναι προκαθορισµένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η
δηµιουργία πλατυσµάτων χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει σοβαρά
υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Επισηµαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε αποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων ορυγµάτων ή άλλων
προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο
περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων αρχών (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν µε
ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία καµία δέσµευση) και χωρίς ο
Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε ιδιαίτερης αποζηµίωσης για την µεταφορά των εν λόγω
προϊόντων στις θέσεις αυτές.
Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής
αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για τις
εγκαταστάσεις αυτές η Υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον Ανάδοχο καµία θέση λατοµείου, η
δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος
εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ) αποτελεί
υποχρέωση του Αναδόχου.
Επισηµαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις
προστασίας του περιβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων αρχών.
Ειδικότερα επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της εγκυκλίου Υ∆Ε Γ2-∆2/0/3/192 (Εγκύκλιος Α213/5.12.75), τόσο για
τα λατοµεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός, όσο και για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις
παραγωγής ασφαλτοµίγµατος.
Άρθρο 37ο
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
∆εν αναµένεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Στην περίπτωση
όµως που αυτό συµβεί:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων,
1.
οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να
διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.
2.
Μετά το πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Θα
δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διενέργεια
αρχαιολογικής έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για την
προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστηµα κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα
διενεργεί έρευνες µε δικά της µέσα και για την µεταφορά του εξοπλισµού και του προσωπικού του σε
άλλο µέτωπο εργασίας, ανάλογη µετατροπή του χρονοδιαγράµµατος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από
την Αρχαιολογική Υπηρεσία διενέργεια διερευνητικών τοµών, αυτές θα περιλαµβάνονται στις
υποχρεώσεις του Αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να
µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες.
Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε
αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.
Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται κατά την
εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νοµοθεσία.
Παράταση τµηµατικών ή / και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο
λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι
οποιεσδήποτε διερευνητικές τοµές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων, ως και
οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων των αρχαιολογικών ερευνών για
οποιασδήποτε θέση βρίσκονται πάνω στην κρίσιµη διαδροµή του διαγράµµατος PERT του
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου και την επηρεάζουν δυσµενώς και µόνο αφού η
καθυστέρηση περάσει χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι έρευνες θα
περιλαµβάνονται στο χρονοδιάγραµµα.
Άρθρο 38ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
Επειδή ο προϋπολογισµός του έργου 3.454.627,97 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργολαβικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης
(1.500.000 Ευρώ), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας έργου (ΠΠΕ)
πριν την έναρξη κατασκευής των εργασιών σύµφωνα µε τις αρ. ∆ΕΕΠ/οικ/502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265
Β/18.10.00), ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24.7.01 (ΦΕΚ 1013 Β/2.8.01) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1.7.03 (ΦΕΚ 928
Β΄)αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
Άρθρο 39ο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό συνεργείων από
εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και τα µηχανήµατα και εργαλεία για να µπορεί να εκτελεί
παράλληλα δύο ή περισσότερα τµήµατα του έργου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο ανάλογα µε τη
συνολική προθεσµία αποπερατώσεως του έργου, τις τµηµατικές προθεσµίες, κυκλοφοριακούς ή
άλλους λόγους και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που πρέπει να συνταχθεί
σύµφωνα µε τις παραπάνω απαιτήσεις.

Άρθρο 40ο
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Γενκά, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 58 του Ν.3669/08.
Ο Aνάδοχος δε δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του
που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη
χρήση των καταλλήλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν από τις περιπτώσεις
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας
Ο
ανάδοχος
είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί σε διαρκή ετοιµότητα τόσο τον µηχανικό εξοπλισµό όσο και το
απασχολούµενο προσωπικό του για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (καιρικών φαινοµένων,
τεχνικών ανωµαλιών κλπ), οι οποίες µπορεί σε ανύποπτο χρόνο να προκαλέσουν πληµµύρες ή να
έχουν άλλες καταστρεπτικές συνέπειες. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι
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(κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί κλπ) επιβάλλουν την άµεση επέµβαση συνεργείου για εκτέλεση
κάποιας εργασίας.
Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται σε τέτοιες περιπτώσεις να τροποποιεί το
πρόγραµµα εργασίας, τις θέσεις εκτέλεσης των έργων, το ωράριο εργασίας κλπ. του Αναδόχου και να
διαθέτει και να κατανέµει σύµφωνα µε τη δική της κρίση όλον τον προαναφερθέντα µηχανικό
εξοπλισµό και το προσωπικό του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για οιονδήποτε λόγο δεν εκτελεί εµπρόθεσµα τις ως άνω
οριζόµενες εργασίες, ο Εργοδότης ή οποιαδήποτε αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία δικαιούται να
προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών κατά την κρίση της, σε βάρος και για λογαριασµό του
Αναδόχου, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και από τα συµβατικά τεύχη.
Σε περίπτωση ζηµιών που προκλήθηκαν στα έργα που εκτελούνται από ανωτέρα βία, ο
Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στην επιβλέπουσα Υπηρεσία το χρόνο που συνέβη η ζηµιά, την
αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή
της. Για την ανωτέρω διαδικασία αναγνώρισης και επανόρθωσης των ζηµιών από ανωτέρα βία
εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία .

Άρθρο 41ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο Εργοδότης µπορεί να κάνει χρήση οποιουδήποτε τµήµατος του έργου που έχει αποπερατωθεί
ολικά ή κατά ένα µέρος, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν παρεµβαίνει δυσµενώς στην οµαλή
εξέλιξη της εκτέλεσης του υπολοίπου της εργολαβίας. (άρθρο 72, Ν3669/08).
Η παράδοση κάποιου τµήµατος προς χρήση ως άνω δεν αποτελεί προσωρινή ή οριστική
παραλαβή αυτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ούτε συνεπάγεται αυτοδίκαια ότι αυτό εκτελέστηκε
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση του ως άνω τµήµατος απαιτεί πρόσθετες δαπάνες
λειτουργίας ή συντήρησης, αυτές θα καταβάλλονται από τον κύριο του έργου. Επίσης, σε περίπτωση
που εξαιτίας αυτής της χρήσης δηµιουργείται καθυστέρηση στην πρόοδο κατασκευής του έργου, ο
Ανάδοχος δικαιούται ανάλογης παράτασης του χρόνου περαίωσης.
Οι τυχόν βλάβες στο τµήµα του έργου που έχει παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή
αυτού, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατ’
εξαίρεση, για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του Αναδόχου στον τόπο των έργων,
οι οποίες προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης
ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008.

Άρθρο 42ο
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 79), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.)
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01,
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∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων,
να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την
εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και
υγείας : Π∆ 1073/81(αρ.111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆
305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και
αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία
που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ
(µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση,
εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από
την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10)
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
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1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις
ΥΑ:∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι
οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3παρ.4), όταν :α.
Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.∆.305/96 (αρθ.12
παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από
την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25 11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
τοσυνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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 Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Σ τα πλαίσια των υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από
την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί
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και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων,
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3 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 Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α,
από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από
τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την
διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών,
από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),
Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η
Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. Κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων
υποδείξεων /διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και
επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το

27

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κ ινδύνους τ ων ε
γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. :
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30,
32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους
από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση
του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών
και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου,σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ.
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07
(αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ :
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α
παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
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α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς
και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ),
Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
6. Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
7. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και
6).
8. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03
( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),
ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,
Υ.Α.2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
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Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού :Π∆ 2/06, Π∆
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες
σε στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β
τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 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 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13).
6. Ακολουθεί στο παράρτηµα 1 κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις
που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
Άρθρο 43ο
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το απασχολούµενο προσωπικό στο Ι.Κ.Α. και
γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Επιπλέον, πρέπει να είναι
συνεπής προς όλες τις υποχρεώσεις του έναντι των κανονισµών των ασφαλιστικών ταµείων, όπως η
υποβολή µισθοδοτικών καταστάσεων κλπ.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για ζηµιές που προκαλούνται σε πρόσωπα,
ιδιοκτησίες, ή δηµόσια έργα από το προσωπικό ή τα οχήµατα και τα µηχανήµατα αυτού. Ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται να καλύψει ασφαλιστικά τον εαυτό του και τον κύριο του έργου για ενδεχόµενη αστική
ευθύνη του έναντι σωµατικών βλαβών, ψυχικής οδύνης, ηθικής βλάβης και υλικών ζηµιών µέχρι την
οριστική παραλαβή του έργου. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει τα οχήµατα που θα
χρησιµοποιούνται στο έργο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει κατά παντός κινδύνου το σύνολο των υλικών και του
εξοπλισµού που παραλαµβάνει, τόσο κατά τη µεταφορά αυτού από τον προµηθευτή, όσο και κατά τη
διάρκεια της φύλαξης αυτού µέχρι την ενσωµάτωσή του στο έργο.
Άρθρο 44ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να
λαµβάνει υπ’ όψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ, που
ισχύουν και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα (π.χ. Ν.∆. 400/70, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν. 1418/84,
Π.∆. 609/85 κλπ.).
Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες
ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ.
υπόκεινται σε κάθε περίπτωση σε τελική έγκριση από τον Εργοδότη.
Οι ανωτέρω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις
και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από την Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προβλεπόµενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια,
περιορισµούς κλπ. και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών
σε πρόσωπα και πράγµατα πέρα από τα ποσά κάλυψης των ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις παραπάνω
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν µη ικανοποιητικές από
τον Εργοδότη, ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει τα ανωτέρω ασφαλιστήρια µε ασφαλιστική
εταιρεία της προτίµησής του, στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου, ενεργών µε ανέκκλητη εντολή
και για λογαριασµό του ως πληρεξούσιος και να παρακρατήσει (έντοκα µε τον νόµιµο τόκο
υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.
Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές τα
οφειλόµενα ποσά των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή του ή των
ασφαλίστρων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασµό του
Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα.
Ο Εργοδότης επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωµα να παρακρατεί από το λαβείν κλπ. του
Αναδόχου κάθε ποσό, που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές, λόγω εξαιρέσεων,
απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τις
παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ. Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατήσει από οποιονδήποτε
λογαριασµό του Αναδόχου ή από οποιαδήποτε φύσης εγγύησή του, τα ποσά που κατά την κρίση του
απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης.

Άρθρο 45ο
ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον Εργοδότη τις πηγές των υλικών που θα
χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Πριν από τη χρήση ή την ενσωµάτωση κάποιου υλικού,
θα πρέπει να υποβάλλεται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία δείγµα για έγκριση. Η Υπηρεσία έχει το
δικαίωµα να απορρίψει υλικά που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς την έγκρισή της και να αξιώσει την
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αποµάκρυνσή τους από το έργο. Η έγκριση της Υπηρεσίας πάντως για την τοποθέτηση κάποιου
υλικού, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για την ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητα του έργου ή τµήµατος αυτού.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα µπορεί να υπόκεινται σε επιθεώρηση,
εξέταση και δοκιµή οποιαδήποτε στιγµή κατά την κρίση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει όταν του ζητείται, να παραδίδει δείγµατα των υλικών για εξέταση σε αναγνωρισµένο και
διαπιστευµένο εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία και να καταβάλλει τις δαπάνες των
εργαστηριακών ελέγχων.
Άρθρο 46ο
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιαδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι
διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις
Σκυροδέµατος 1997 και τις παραµένουσες σε ισχύ διατάξεις του Β.∆. της 18-2-54 "περί κανονισµών
δια την µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξοπλισµένου σκυροδέµατος (ΦΕΚ 160/Α/54).
Επίσης ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα ως Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και
κατασκευή έργων από σκυρόδεµα ο Νέος Κανονισµός ΝΕΚΩΣ (ΦΕΚ 1329Β/6-11-00)
Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα,
απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιµέντου.
Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όµοια τον
ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις "Α", "Β", "Γ" και "∆" της παρ. 13.7.7 του Κανονισµού
Τεχνολογίας σκυροδέµατος.
Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος (άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ.) όλων των οπλισµένων τµηµάτων
κατασκευής θα γίνεται µε χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως
δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ'
αποκοπήν τιµήµατα του έργου. Επίσης περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, και η Συντήρηση του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ.
Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές µε λήψη δοκιµίων κατά την
διάστρωσή του σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα
πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης (έξη
δοκίµια ηµερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 150 Μ3 σκυροδέµατος). Λήψη πυρήνων (καρώτων)
κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε δαπάνες του αναδόχου
κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.
Για τον έλεγχο του εργάσιµου (συνεκτικότητα, πλαστικότητα) του σκυροδέµατος, θα εκτελείται
παράλληλα µε κάθε λήψη δοκιµίων αντοχής, µέτρηση και έλεγχος της κάθισης, σύµφωνα µε το άρθρο
8 του Κ.Τ.Σ.
Η σχετική δειγµατοληψία θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου και µε την παρουσία
και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Πέρα από αυτό τον έλεγχο η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ελέγξει την κάθιση για οποιαδήποτε
ανάµιγµα ή φορτίο σκυροδέµατος. Γι αυτό ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να έχει στη διάθεση της
επίβλεψης µια έτοιµη σχετική συσκευή (κώνος του ABRAMS),χωρίς αξίωση πρόσθετης
αποζηµίωσης.
Σε περίπτωση διαπίστωσης µειωµένης αντοχής µιας παρτίδας σκυροδέµατος, σε βαθµό
επουσιώδη, τότε το ποσοστό µείωσης της αντίστοιχης αµοιβής του αναδόχου (άρθρο 46, παρ.2 του
Π.∆/τος 609/85),ορίζεται ίσο προς το διπλάσιο του ποσοστού µείωσης της συµβατικής αντοχής. Σ'
αυτή την περίπτωση, νέα συµβατική αντοχή θα είναι ο µέσος όρος των συµβατικών αντοχών που
προέρχονται από τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας σκυροδέµατος της παρτίδας.
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Άρθρο 47ο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ
Τµήµα των εργασιών της εργολαβίας προβλέπεται να εκτελεσθεί µε συνθήκες σχεδόν µόνιµης
παρουσίας νερών στα σκάµµατα, που προέρχονται είτε από επιφανειακά νερά από βροχοπτώσεις στην
περιοχή του έργου και των ανάντη λεκανών απορροής, είτε από υπόγεια νερά που προέρχονται από
υψηλή στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα ή από άλλες γειτονικές διηθήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται σε ικανοποιητικά στεγνό
περιβάλλον και οπωσδήποτε χωρίς την επίδραση τυχόν επιζήµιων και φθοροποιών φυσικών και
χηµικών ιδιοτήτων του νερού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει τα νερά από τις θέσεις εργασίας σε όλες τις φάσεις
της κατασκευής (εκσκαφή, εξυγίανση, σκυροδέτηση, τοποθέτηση σωλήνων κλπ). Η αποµάκρυνση των
νερών θα γίνει µε αντλήσεις και προσωρινά έργα είτε παράλληλα προς τον άξονα των σκαµµάτων είτε
εγκάρσια. Η διαδικασία αποµάκρυνσης των νερών µπορεί να περιλαµβάνει κατασκευή αναχωµάτων,
εκσκαφές, τοποθέτηση σωλήνων, συµπληρωµατικές αντλήσεις ανάντη της θέσης εργασίας και
οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί κατάλληλη για την αντιµετώπιση του προβλήµατος κατά περίπτωση.
Για την κατασκευή και καθαίρεση των προσωρινών έργων εκτροπής των νερών δεν
καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζηµίωση στον Ανάδοχο, διότι η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται στις τιµές
εκσκαφής.

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ.
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