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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της ̟αρούσας Ε.Σ.Υ.
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και
ειδικούς όρους και τις συµ̟ληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές µε βάση τα ο̟οία θα εκτελεστεί α̟ό τον Ανάδοχο το έργο, ̟ου αναφέρεται στην ε̟ικεφαλίδα και ̟εριγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/Α΄/08-08-2016) και τους όρους του Ν. 3669 (Κ.∆.Ε.) «Κύρωση της Κωδικο̟οίησης της
Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α΄/18-06-2008) στο µέρος ̟ου ισχύει,
σε συνδυασµό µε τα υ̟όλοι̟α συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου ισχύουν, τα
διαγράµµατα, µελέτες, τυ̟ικές διατοµές κλ̟ ̟ου θα χορηγηθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία καθώς
και µε τις έγγραφες οδηγίες της.

Άρθρο 2ο: Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης.
2.1 Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης ̟ρασίνου
(χλοοτά̟ητα, δέντρων, θάµνων)κλ̟ του Περιβάλλοντος Χώρου του ∆ιοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας».
2.2 Αναλυτικά τα ανωτέρω έργα ̟εριγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των
εγκεκριµένων τευχών δηµο̟ράτησης.
2.3 Ε̟ισηµαίνεται ότι για την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειµένου δεν α̟αιτείται η τήρηση της ̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης, όµως κατά την εκτέλεση του έργου του θέµατος
θα ̟ρέ̟ει να εφαρµοστούν τα ̟ροβλε̟όµενα κατά ̟ερί̟τωση α̟ό την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ̟ου αφορούν τόσο την εκτέλεση εργασιών όσο και την διαχείριση κάθε
είδους α̟οβλήτων χωρίς την α̟αίτηση καµίας ̟ρόσθετης α̟οζηµίωσης του Αναδόχου για
την τήρηση των ̟αρα̟άνω ̟εριβαλλοντικών όρων.
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων.
3.1 Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να εκτελέσει τα διάφορα έργα µε όλους τους κανόνες της τέχνης
και σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.
Ο Ανάδοχος διατηρεί την ̟λήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων.
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3.2 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρµογή της
εγκεκριµένης µελέτης καθώς και για την ̟οιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υ̟εύθυνος είναι ο Ανάδοχος και ο̟οιοσδή̟οτε έλεγχος ασκηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία δεν α̟αλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο α̟ό την ευθύνη του.
3.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο µόνος υ̟εύθυνος για την εκλογή και χρησιµο̟οίηση των α̟αραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε
τους όρους της ̟αρούσης Συγγραφής, τις σχετικές ̟ροδιαγραφές και τα λοι̟ά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροµηθεύσει µε δική του δα̟άνη όλα τα υλικά, εργατικά
και µηχανήµατα ̟ου είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη
µεταφορά τους α̟ό τις ̟ηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει ε̟ίσης να ε̟ισκευάζει,
συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δα̟άνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι ̟αντός κινδύνου.
3.4 Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λε̟τοµερειακά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης καθώς και µε τυχόν συµ̟ληρωµατικά κατά το
στάδιο της κατασκευής ̟ου θα εγκριθούν α̟ό τον Εργοδότη.
Για όλες τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν ισχύουν οι ̟ροδιαγραφές ̟ου αναφέρονται
στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ̟ου εγκρίθηκαν µε την ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/3007-2012 Α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και ό̟ου δεν αναφέρονται, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο τιµολόγιο της Υ̟ηρεσίας.
3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιµές του τιµολογίου ̟ροσφοράς α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωση του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καµία ̟ρόσθετη α̟οζηµίωση
δεν δικαιούται ο Ανάδοχος α̟ό τις δυσκολίες ̟ου θα αντιµετω̟ίσει κατά το στάδιο
της κατασκευής.
3.6 Ο̟οιαδή̟οτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια,
λατοµεία κ.λ.̟.), ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, ̟λην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο ο̟οίος είναι υ̟οχρεωµένος και να την α̟οκαταστήσει.
3.7 Ο̟οιασδή̟οτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε ̟εριουσίες τρίτων ̟ου οφείλονται σε αµέλεια ή υ̟αιτιότητα του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου, βαρύνουν α̟οκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.
3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα α̟αιτούµενα µέτρα ασφαλείας ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο µέτρο ̟ου αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς ̟ρόληψης ατυχηµάτων και στις οδηγίες και τους κανονισµούς της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
3.9 Σε ̟ερί̟τωση χρησιµο̟οίησης υ̟εργολάβων, για την εκτέλεση ο̟οιασδή̟οτε φύσης
εργασιών, ο Ανάδοχος ̟αραµένει µόνος και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για τις υ̟όψη
εργασίες, έστω και αν οι υ̟εργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υ̟ηρεσίας.
Άρθρο 4ο: Τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου ισχύουν.
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριµένες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/1707-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ),
µε υ̟οχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και
αφορούν στις κατηγορίες των εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ̟αρούσα εργολαβία. Το
ΦΕΚ 2524/Β/16-08-2016 για την «Αναστολή της υ̟οχρεωτικής εφαρµογής ̟ενήντα εννέα (59)
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)» και η µε αρ. ̟ρωτ. ∆ΚΠ/οικ./1322/0709-2016 εγκύκλιος 17 «Αναστολή της υ̟οχρεωτικής εφαρµογής ̟ενήντα εννέα (59) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)».

2

Όσες τυχόν α̟ό τις ̟ρότυ̟ες τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τα εθνικά κανονιστικά κείµενα εξακολουθούν να ισχύουν, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν ̟εριλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υ̟ό
την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρω̟αϊκά Πρότυ̟α
(hEN) ̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.
Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υ̟άρχουν όροι, διατάξεις, ̟εριορισµοί
και αριθµητικά όρια ̟ου ̟ιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση µε τα αναφερόµενα
στην ̟αρούσα Ε.Σ.Υ. ή µε τους όρους του Τιµολογίου για ένα και το αυτό θέµα, ισχύ έχουν
κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιµολογίου και της ̟αρούσας Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος για την ̟ιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων
̟ου καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έργα ̟ου υ̟εισέρχονται στην ̟αρούσα σύµβαση υ̟όκεινται
στις διατάξεις των κανονισµών ̟ου ισχύουν, και τις σχετικές µε αυτούς εγκυκλίους και α̟οφάσεις.
Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση.
Λόγω του ότι ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη σηµασία και ̟ρέ̟ει να τηρηθεί α̟αρέγκλιτα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του ̟οσού της Σύµβασης
χωρίς το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Άρθρο 6ο: Σύµβαση κατασκευής του έργου.
Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υ̟ογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα
άρθρα 105 και 135 του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών
(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 26 του Π.∆. 609/85
ό̟ως ισχύει.
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα ο̟οία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα ̟αρακάτω. Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας των ̟εριεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
Το συµφωνητικό.
Η ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο ∆ηµο̟ράτησης
Η Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋ̟ολογισµός ∆ηµο̟ράτησης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.
Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
Ε̟ίσης συµβατική ισχύ έχουν, ε̟όµενες των αναφερόµενων στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο,
ε̟ειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα:
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια
(2) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ̟ου εγκρίθηκαν µε την αριθ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Α̟όφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υ̟οχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ
2221/Β/30-07-2012), του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
(3) Οι Ευρωκώδικες.
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(4) Όσες α̟ό τις Πρότυ̟ες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε) και
̟ροδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και ISO δεν αντίκεινται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ.
Συµβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι ε̟ίσηµες αναλύσεις ̟ου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Σε ̟ερί̟τωση τυχόν ασυµφωνίας στο ̟εριεχόµενο ενός και του αυτού α̟ό τα ̟αρα̟άνω
συµβατικά στοιχεία του ̟αρόντος άρθρου, η τελική ε̟ιλογή θα ανήκει στην Υ̟ηρεσία και ο
ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σ' αυτήν, χωρίς να δικαιούται
να ̟ροβάλλει ο̟οιαδή̟οτε α̟αίτηση για α̟οζηµίωση α̟ό αυτήν την αιτία.

Άρθρο 7ο: Προθεσµίες.
1. Για την ̟εράτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική ̟ροθεσµία διακοσίων (200) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.
2. ∆εν καθορίζονται τµηµατικές ̟ροθεσµίες.
3. Ενδεικτικές τµηµατικές ̟ροθεσµίες ανά ένα ή δύο µήνες για το ̟ρώτο εξάµηνο κατασκευής
του έργου, θα διαµορφωθούν και οριστικο̟οιηθούν α̟ό το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 147 του
Ν.4412/2016.
4. Παράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας δίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν.
4412/2016. Όλες οι ̟ροθεσµίες αρχίζουν α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.
5. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος υ̟ερβεί µε υ̟αιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν
τεθείσες τµηµατικές ̟ροθεσµίες κατασκευής του έργου, ε̟ιβάλλονται στον ανάδοχο ̟οινικές ρήτρες και λοι̟ές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο: Χρονοδιάγραµµα - Πρόγραµµα κατασκευής του έργου.
8.1 Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συντάξει και υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία ̟ρόγραµµα ̟ου
θα ̟εριλαµβάνει όχι µόνο τους χρόνους εκτελέσεως των α̟αιτουµένων εργασιών αλλά και
εκείνους των α̟αραιτήτων ̟ροεργασιών, δοκιµών κ.λ.̟. ό̟ως α̟αιτείται ή ορίζεται στην
̟αρούσα και στα άλλα τεύχη της Συµβάσεως, κατά τέτοιο τρό̟ο ώστε να γίνεται σαφές ότι
̟εριελήφθησαν σ' αυτό όλες οι α̟αιτούµενες δραστηριότητες άµεσες ή έµµεσες, για την εµ̟ρόθεσµη κατασκευή του έργου.
8.1.1 Κατά την κατάρτιση του ̟ρογράµµατος θα ληφθεί υ̟όψη, ότι δεν θα ̟ρέ̟ει κατά τη
κατασκευή, να ̟αρεµ̟οδίζονται βασικές λειτουργίες στην ̟εριοχή, ώστε να δυσµενο̟οιηθεί η υφιστάµενη κατάσταση, έστω και ̟ροσωρινώς σε κανένα σηµείο της ̟εριοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των έργων.
Ε̟ίσης κατά την κατάρτιση του ̟ρογράµµατος θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν, τα κατασκευαζόµενα έργα έναντι κατακλίσεων α̟ό ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αιτιών.
8.2 Το ̟ρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) ̟ου καλύ̟τεται γενικά α̟ό το άρθρο 145 του
Ν.4412/2016, θα ̟εριλαµβάνει:
8.2.1 Λε̟τοµερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου µε
διάκρισή τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες µε ευθύνη της Υ̟ηρεσίας Ε̟ίβλεψης.
Η ̟αρα̟άνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και α̟ό εκτίµηση ή υ̟ολογισµό
της διάρκειας ̟ου φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας.
8.2.2 Ε̟ισύρετε η ̟ροσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων α̟ό άλλους φορείς εκτός α̟ό τον Ανάδοχο, θα ̟ρέ̟ει να είναι λογικές και να έχουν ̟εριθώρια (καθορισµός µεγίστων - ελάχιστων) ό̟ου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της ̟αρούσας Σύµβασης.
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8.2.3 Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για κάθε δραστηριότητα µε ανάλυση της, κατά µονάδα χρόνου, ̟αραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Τιµολογίου, ή και τις ̟ροεργασίες (̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται στο Τιµολόγιο).
8.2.4 ∆ιευκρίνηση του τρό̟ου ̟ου θα ε̟ιτευχθούν οι ̟ροθεσµίες ̟.χ.
* ∆ραστηριότητα
Γενικές εκσκαφές
* Συνολική ̟οσότητα
................... µ3
* Συνολική διάρκεια
................... ηµερολογιακές ηµέρες
* Προβλε̟όµενη κατασκευαστική
δυνατότητα
................... µ3 ανά εργάσιµη ηµέρα
* Προβλε̟όµενος βαθµός
̟ροσ̟άθειας
Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. για
7ωρη εργασία ανά ηµέρα και ̟έντε
εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα.
Οι ̟οσότητες θα είναι αυτές ̟ου δηµο̟ρατούνται µε ένα εύλογο ̟εριθώριο της ε̟άρκειας
χρονικής ασφάλειας για τυχόν µεταβολή τους.
8.2.5 Ειδικά για τις µελέτες ̟ου θα υ̟οβάλει ο Ανάδοχος ( όταν α̟αιτείται) θα ̟ρέ̟ει να
̟ροβλέ̟εται διάστηµα ίσο ̟ρος 30 ηµέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση α̟ό την Υ̟ηρεσία (και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν λεί̟ουν στοιχεία α̟ό την υ̟οβαλλόµενη µελέτη).
8.3 Με βάση την ̟αρα̟άνω α̟ό τον ανάδοχο τα ̟αρακάτω:
8.3.1 ∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM), (δεν α̟αιτείται).
8.3.2 Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τα ̟ροηγούµενα, µε αναφορά
στους υ̟εύθυνους κάθε δραστηριότητας στο ο̟οίο ε̟ί ̟λέον θα α̟εικονίζονται ̟οσότητες
και δα̟άνες ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των ̟ροβλε̟όµενων
δα̟ανών για εργασίες ανά µήνα.
8.3.3 Πρόγραµµα µε µορφή σχηµατικής κάτοψης (δεν α̟αιτείται).
8.3.4 Πίνακα κατ' είδος εργασίας συνο̟τικά (̟.χ. εκσκαφές, ε̟ιχώµατα κ.λ.̟. ανάλογα µε
τη φύση και κατηγορία του έργου) των ̟ρος εκτέλεση ανά µήνα ̟οσοτήτων εργασιών και
µηνιαίας ̟ροβλε̟όµενης α̟ορρόφησης ̟ιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα ̟εριλαµβάνει εργασίες Ο.Ε. - Γ.Ε., µελέτες, ̟ροβλε̟όµενη αναθεώρηση, ̟ροκαταβολές, α̟οσβέσεις,
Φ.Π.Α. κ.λ.̟. και στο τέλος του ̟ίνακα θα φαίνεται το ανα̟όσβεστο µέρος της ̟ροκαταβολής).
Στον υ̟όψη ̟ίνακα θα ̟ροβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συµ̟λήρωση ̟οσοτήτων εργασιών και δα̟ανών ̟ου θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµ̟ληρώνονται µετά
την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριµένου µηνός.
8.3.5 Πίνακας α̟αιτούµενου µηχανικού εξο̟λισµού και χρονοδιάγραµµα α̟ασχόλησής
του στο έργο.
8.3.6 Πίνακα διαθέσιµου µηχανικού εξο̟λισµού µε τις α̟οδόσεις του κάθε µηχανήµατος.
8.3.7 Τεχνική έκθεση ̟ου θα τεκµηριώνει τα ̟αρα̟άνω.
8.4 Ε̟ισηµαίνεται ότι οι τυχόν σηµαντικές και συνολικές ̟ροθεσµίες εκτέλεσης του έργου,
θα ̟αρθούν σαν υ̟οχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες α̟ό τους ο̟οίους θα ̟εράσει το διάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης των ̟αρα̟άνω ̟αρ. 2 και 3.
8.5 Ο Ανάδοχος µετά την υ̟ογραφή της Σύµβασης και µέσα σε διάστηµα δέκα ̟έντε (15)
ηµερολογιακών ηµερών θα συντάξει και θα υ̟οβάλει ̟ρος έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα
Κατασκευής του Έργου".
8.5.1 Το χρονοδιάγραµµα αυτό δεν θα υ̟ερβαίνει τις τυχόν ̟ροβλε̟όµενες α̟οκλειστικές
και ενδεικτικές τµηµατικές ̟ροθεσµίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υ̟ηρεσίας. Οι
̟ληροφορίες και µορφές του χρονοδιαγράµµατος τούτου δεν θα είναι λιγότερες α̟ό εκείνες ̟ου ̟εριγράφονται στις ̟αρ.2 και 3.
8.5.2 Σε ̟ερί̟τωση ̟αρατηρήσεων της Υ̟ηρεσίας ε̟ί του χρονοδιαγράµµατος ̟ου θα υ̟οβληθεί, το χρονοδιάγραµµα της ̟αρα̟άνω ̟αρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλάβει τις ̟αρατηρήσεις αυτές.
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8.5.3 Παράλειψη ή αµέλεια ως ̟ρος την άρτια, λε̟τοµερή και ̟λήρη ανάλυση κατά τα ̟αρα̟άνω, συνε̟άγεται τη διαδικασία της έκ̟τωσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 160 του
Ν.4412/2016.
8.5.4 Μετά την υ̟οβολή του ̟ρογράµµατος η Υ̟ηρεσία εγκρίνει αυτό ό̟ως υ̟οβλήθηκε, ή
ό̟ως θα το τρο̟ο̟οιήσει, µέσα σε δέκα (15) ηµέρες α̟ό την υ̟οβολή του.
8.6.1 Μετά την κατά ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, σύµφωνα µε τα ̟ροηγούµενα, οριστικο̟οίηση
του χρονοδιαγράµµατος, ̟ου ό̟ως θα διαµορφωθεί θα α̟οτελεί και τον ̟ίνακα εκτέλεσης
των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία τριµηνιαία έκθεση ̟ροόδου στην ο̟οία θα φαίνεται η ̟ρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου.
Ε̟ίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφορο̟οιήσεων.
8.6.2 Ε̟ί ̟λέον ο ανάδοχος οφείλει µαζί µε την ̟αρα̟άνω τριµηνιαία έκθεση ̟ροόδου να
υ̟οβάλει στην ε̟ίβλεψη και σε ̟έντε (5) αντίτυ̟α:
8.6.2.1 Αντίγραφο του χρονοδιαγράµµατος (GANTT), ό̟ως αυτό οριστικο̟οιήθηκε σύµφωνα µε τη ̟ραγµατική κατάσταση ως ανωτέρω µε ένδειξη της ̟ορείας των εργασιών σε σχέση µε τις αρχικές ̟ροβλέψεις (εγκεκριµένο ̟ρόγραµµα).
8.6.2.2 Αντίγραφο του αρχικού ̟ίνακα δραστηριοτήτων µε ̟ροσθήκη σε ειδική στήλη ̟αρατηρήσεων, των µεταβολών ̟ου έχουν γίνει στις αρχικές ̟ροβλέψεις, δηλαδή ανακεφαλαιωτικά το µέρος ̟ου εκτελέσθηκε, αυτό ̟ου υ̟ολεί̟εται, την τυχόν µεταβολή του ρυθµού
κ.λ.̟.
Τα ̟αρα̟άνω στοιχεία (ανά τριµηνιαία υ̟οβολή) είναι ε̟ιβοηθητικά για τον έλεγχο της
̟ορείας των εργασιών του αναδόχου, και για την σύγκριση µε την ̟ορεία ̟ου ε̟ιβάλλεται
για την άρτια και έγκαιρη α̟ο̟εράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία ̟ου
δεσµεύουν τον ανάδοχο και όχι την Υ̟ηρεσία, σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή συµφωνήσει, ή δεν
αντιδράσει.
8.7 Ο Ανάδοχος, υ̟οχρεούται µέσα σε ένα µήνα α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υ̟οβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο ο̟οίο θα ̟εριγράφονται λε̟τοµερώς τα ̟λήρη στοιχεία στελεχών, εξο̟λισµού και µηχανηµάτων, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει η εργοταξιακή ανά̟τυξη για την εκτέλεση του έργου.
8.8 Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να υ̟οβάλει στην αρχή κάθε µήνα σε ̟έντε σειρές
αντίγραφο του ̟ρογράµµατος σε µορφή σχηµατικής κάτοψης ̟ου αναφέρεται στην
̟αρ.8.3.3. στο ο̟οίο θα α̟εικονίζονται οι εργασίες σύµφωνα µε τα ̟αρακάτω:
1. Οι α̟εικονιζόµενες µε λευκό χρώµα, εργασίες θα είναι αυτές ̟ου δεν εκτελούνται ακόµα
2. Οι α̟εικονιζόµενες µε α̟λή διαγράµµιση, εργασίες θα είναι οι ̟ρος εκτέλεση του τρέχοντα µήνα.
3. Οι α̟εικονιζόµενες µε ροµβοειδή διαγράµµιση, εργασίες θα είναι οι ̟εραιωµένες τον τελευταίο µήνα.
4. Οι α̟εικονιζόµενες µε µαύρο χρώµα, εργασίες θα είναι οι ̟αλιές ̟εραιωµένες (̟ριν τον
τελευταίο µήνα).
Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει κάθε µήνα να υ̟οβάλει σε ̟έντε σειρές αντίγραφο του ̟ίνακα ̟ου αναφέρεται στην ̟αρ.7.3.4 συµ̟ληρωµένο µε τα στοιχεία των εκτελεσθεισών εργασιών και ̟ιστώσεων ̟ου έχουν α̟ορροφηθεί µέχρι τον τρέχοντα µήνα.
8.9 Η Υ̟ηρεσία ε̟ιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυ̟οβολή
µαζί µε τα ̟ροηγούµενα και άλλων στοιχείων (ό̟ως ̟.χ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και λοι̟ών ε̟ί µέρους έργων µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους ̟ου εκτελέσθηκε
κ.λ.̟.) ̟ου είναι ε̟ιβοηθητικά για να σχηµατισθεί ̟λήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής
σε κάθε χρονική ̟ερίοδο, ̟ροόδου του έργου, σε σύγκριση ̟άντα µε τις αρχικές ̟ροβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος.
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8.10 Σε ̟ερί̟τωση ανάγκης τρο̟ο̟οίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος
για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις κείµενες διατάξεις (̟αράταση, αύξηση του
αντικειµένου) θα συντάσσεται νέο ̟ροσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα για το ο̟οίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις ̟αρα̟άνω ̟αραγράφους.
Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου γίνει υ̟έρβαση της ολικής συµβατικής ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης
του έργου ε̟ιβάλλονται στον Ανάδοχο ̟οινικές ρήτρες και λοι̟ές κυρώσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – α̟αλλοτριώσεις.
Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου ̟ροκύψουν ο̟οιεσδή̟οτε δυσχέρειες λόγω
α̟αιτούµενων α̟αλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδο̟οιεί την Υ̟ηρεσία έγκαιρα, για την
λήψη των α̟αραίτητων µέτρων και οδηγιών.
Τυχόν καθυστερήσεις, ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟' την ανωτέρω αιτία, λαµβάνονται υ̟όψη
µόνο αν ̟ράγµατι ε̟έδρασαν στην ̟ρόοδο της κατασκευής του έργου.
Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου.
11.1. Χρόνος εγγυήσεως
Λόγω της φύσης των εργασιών (εργασίες συντήρησης ̟ρασίνου) ο χρόνος της υ̟οχρεωτικής συντήρησης του έργου α̟ό τον ανάδοχο ορίζεται στους δύο (2) µήνες, σύµφωνα µε
την ̟αρ. 1 του άρθρου 171 του Ν.4412/2016, ̟έραν του ο̟οίου διενεργείται η οριστική ̟αραλαβή το έργου.
Μετά το ̟έρας των εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται
βεβαίωση ̟εραίωσης του έργου.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να ε̟ανορθώνει µε δικές του δα̟άνες κάθε
φθορά ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση ζηµιών
α̟ό ανώτερη βία για την ο̟οία ̟ροβλέ̟ει το σχετικό άρθρο 157 του Ν.4412/2016.
11.2. Παραλαβή του έργου
Για την ∆ιοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 ενώ
για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 170 και 172
αντιστοίχως του Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας.- Ευθύνη του αναδόχου για
την εφαρµογή της µελέτης και για την ̟οιότητα του έργου
α. Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι α̟οδέχεται ότι είναι
α̟όλυτα ενήµερος της φύσης και το̟οθεσίας του έργου, των γενικών και το̟ικών συνθηκών
εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους ̟ηγές λήψης υλικών, θέσεις ̟ροσωρινής ή
οριστικής α̟όθεσης ̟ροϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και α̟οθήκευση
υλικών, ύ̟αρξη εργατοτεχνικού γενικά ̟ροσω̟ικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του
τυχόν υ̟άρχοντος δικτύου ύδρευσης και α̟οχέτευσης της ̟εριοχής, του φόρτου της υ̟άρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ̟οιότητα και ̟οσότητα των υλών ̟ου µ̟ορούν να συναντηθούν
̟άνω και κάτω α̟ό το έδαφος κ.λ.̟.
β. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις ̟ου ενδέχεται να
χρειαστούν µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.
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Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται µε γνώση της Ε̟ίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆ιευθύνουσας το έργο Υ̟ηρεσίας ή µε κοινο̟οίηση των εγγράφων στην Ε̟ίβλεψη, τα δε ̟ορίσµατα συσκέψεων κ.λ.̟. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενηµερωτικές αναφορές
̟ου θα υ̟οβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα ε̟ισυνά̟τονται ξανά στις µηνιαίες
ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος ̟ου ̟ροβλέ̟ει το άρθρο 8.
γ. Ε̟ίσης µε την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι α̟οδέχεται
ότι είναι α̟όλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας τα ο̟οία θα α̟αιτηθούν ̟ριν
α̟ό την έναρξη και κατά την ̟ρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και ο̟οιαδή̟οτε άλλα ζητήµατα, τα ο̟οία κατά ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν τις εργασίες, την ̟ρόοδο ή το
κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
δ. Ακόµα µε την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι α̟οδέχεται ότι
έχει µελετήσει, µε σκο̟ό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς
και τα λοι̟ά στοιχεία του έργου, τα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύµβασής του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου ̟ρος ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή ̟ληροφορία ̟ου
αφορά τους όρους της σύµβασης, δεν α̟αλλάσσει αυτόν α̟ό την ευθύνη για την ̟λήρη συµµόρφωσή του ̟ρος τη σύµβαση.
στ. Ε̟ισηµαίνεται ότι, ̟ροκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την ̟αρούσα εργολαβία ̟ροθεσµία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υ̟οχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και
ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), µη εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόµενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τµηµάτων ή όλου του έργου
̟ριν λήξουν οι αντίστοιχες µερικές ή ολικές ̟ροθεσµίες.
ζ. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο
για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ̟οιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υ̟εύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο ̟άσης φύσεως έλεγχος ̟ου ασκείται α̟ό την Υ̟ηρεσία δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρό̟ο α̟ό την ευθύνη αυτή.
η. Ε̟ίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υ̟εύθυνος για την εκλογή των υλικών ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει, την χρησιµο̟οίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας,
σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας, των σχετικών ̟ροτύ̟ων τεχνικών ̟ροδιαγραφών και
των λοι̟ών συµβατικών τευχών και σχεδίων
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των να ̟ροβεί στην κατάλληλη
σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκο̟ό την ασφαλή διέλευση των ̟εζών και των οχηµάτων
α̟ό την ̟εριοχή 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 «Υ̟οχρεώσεις και µέτρα
για την ασφαλή διέλευση των ̟εζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους ̟όλεων και οικισµών ̟ου ̟ροορίζονται για την κυκλοφορία ̟εζών»
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 καιαρ. 52) και την
τρο̟. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικά ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
13.1 Οι α̟αιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξο̟λισµού εκτρο̟ών ή ̟αρακάµψεων
της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν α̟αιτηθεί θα εκτελούνται βάσει µελέτης
συντασσόµενης α̟ό τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) ελεγχόµενης α̟ό την Υ̟ηρεσία
και εγκρινόµενης α̟ό την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Καβάλας (έκδοση α̟όφασης).
13.2 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να
̟ροβαίνει στην το̟οθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων
των α̟αιτούµενων ̟ροσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών ̟ινακίδων και σηµάτων
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κ.λ.̟ σύµφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήµανσης έργων εκτελουµένων εκτός
ή εντός κατοικηµένων ̟εριοχών, ̟ου εγκρίθηκαν αντίστοιχα µε τις α̟οφάσεις
ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠ∆Ε (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και
τροχονόµων για την α̟ρόσκο̟τη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις ̟αρακαµ̟τήριες
και ̟ροσ̟ελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ηµέρας
και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των ̟εζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει
την ευθύνη ̟οινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα λόγω των έργων, µη εξαιρουµένων και αυτών ̟ου εκτελούνται α̟ολογιστικά.
13.3 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος εκτελέσει ̟ληµµελώς τη σήµανση υ̟όκειται σε ανέκκλητη ̟οινική ρήτρα 15 € για κάθε κακώς το̟οθετηµένο σήµα, ή µη το̟οθετηµένο στη θέση ̟ου ε̟ιβάλλεται.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως ̟ου αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υ̟ηρεσία ανεξάρτητα α̟ό την εφαρµογή των κυρώσεων των ̟ροβλε̟όµενων α̟ό τις κείµενες διατάξεις "̟ερί δηµοσίων έργων" στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνεται και η ̟ερί
εκ̟τώσεως του εργολάβου κύρωση, µ̟ορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο ο̟οίος δεν ̟αύει και στην ̟ερί̟τωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα ̟ου θα συµβεί α̟ό την αµέλειά του αυτή. Η δα̟άνη για την εκτέλεση
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκ̟ί̟τει α̟ό τον Λογαριασµό του.
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να ̟άρει, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη ̟αρεµ̟οδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων και ̟εζών (α̟ό τη διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων,
την α̟όθεση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.̟.), ό̟ως
̟.χ. κατασκευή µικρού µήκους οδών ̟αράκαµψης ή ̟ροσ̟ελάσεων ̟εζών ̟ρος οικοδοµές ή
αγρούς.
Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη του ότι δεν µ̟ορεί να κυκλοφορεί όχηµα βάρους µεγαλύτερου α̟ό εκείνο για το ο̟οίο έχει υ̟ολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να α̟οφευχθεί η καταστροφή του .
Για το λόγο αυτό ̟ρέ̟ει ̟ροηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, ̟άντα µετά α̟ό συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις
αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.̟. ή να βρει ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο διαβάσεως.
Ο̟ωσδή̟οτε είναι υ̟οχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους ̟ου χρησιµο̟οιεί, σε όλη
τη διάρκεια της ̟λήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση εκ µέρους
του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 15ο: Μέτρα ̟ροστασίας των κατασκευών και εργασίες ̟αραλλαγής
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.̟.
α. Κάθε είδους εργασίες ό̟ως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας
κ.λ.̟. θα ̟ρέ̟ει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή στις ̟εριοχές ό̟ου υ̟άρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης ̟ου ̟αραµένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα,
̟εριφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων ό̟ως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής
ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.̟. Η ε̟ιζητούµενη ιδιαίτερη ̟ροσοχή α̟οσκο̟εί
στο να α̟οφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.̟. για τις ο̟οίες ο ανάδοχος είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος. Ό̟ου η ε̟ίβλεψη κρίνει ότι α̟αιτείται αντιστήριξη των
̟αρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (̟.χ. λόγω κυκλοφορίας οχηµάτων ή
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οικοδοµής κοντά στο όρυγµα), ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο σύστηµα
αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση.
β. Ο̟οιαδή̟οτε ζηµία, η ο̟οία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρό̟ο µε
τον ο̟οίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού των έργων, βαρύνει α̟οκλειστικά τον ανάδοχο, ο ο̟οίος είναι υ̟οχρεωµένος να την α̟οκαταστήσει µε δα̟άνες του.
γ. Καµία αξίωση του αναδόχου α̟ό τις ̟αρα̟άνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει α̟οδεκτή. Οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα α̟ό τις δυσκολίες
κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον
χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά σ' αυτά, ̟ιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες
ύδρευσης κ.λ.̟. Έτσι, θα ̟αραστεί ανάγκη, ̟αράλληλα ̟ρος τις εργασίες κατασκευής των έργων ̟ου θα εκτελούνται α̟ό αυτόν, να εκτελεστούν α̟ό τις αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υ̟ηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη µετατό̟ιση στύλων ή την α̟οµάκρυνση
γραµµών κ.λ.̟.
ε. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις ̟αρα̟άνω εταιρείες,
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας κ.λ.̟. για την ε̟ίσ̟ευση της α̟οµάκρυνσης των ̟ιο ̟άνω εµ̟οδίων, να διευκολύνει α̟ροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να ̟ροβάλει ο̟οιαδή̟οτε αξίωση α̟οζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες ̟ου
̟αρουσιάζονται στο κυρίως έργο του α̟ό την εκτέλεση των ̟αραλλήλων εργασιών α̟οµάκρυνσης στύλων, µετατό̟ισης γραµµών κ.λ.̟. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των
έργων να λάβει όλα τα µέτρα για να α̟οφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των ̟ιο ̟άνω
εταιρειών.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν ο̟ωσδή̟οτε τον ανάδοχο.
Άρθρο 16ο: Εργασίες ̟ου εκτελούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να µη ̟αρεµ̟οδίσει την εκτέλεση εργασιών α̟ό την Υ̟ηρεσία ή α̟ό άλλους εργολή̟τες ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τον κύριο του έργου σε εργασίες
̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στην σύµβασή του.
Αντίθετα, υ̟οχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα ̟ου αυτός χρησιµο̟οιεί (ικριώµατα κ.λ.̟.), ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να µη ̟αρεµβάλει
κανένα εµ̟όδιο στις εργασίες ̟ου εκτελούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρό̟ο θα ̟ρέ̟ει να συµ̟εριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ̟ου θα εργάζονται στην ̟εριοχή ή τις
̟αρυφές της ̟εριοχής του έργου.
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος.
α. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροφυλάσσει και ̟ροστατεύει την υ̟άρχουσα
βλάστηση, ό̟ως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω α̟ό το χώρο ̟ου του
διατίθεται α̟ό την Υ̟ηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υ̟εύθυνος για κάθε ζηµιά ̟ου θα ̟ροκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κο̟ής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, α̟όθεσης υλικών, κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή κατα̟άτησης φυτεµένων ̟εριοχών α̟ό
µηχανικά µέσα ή ̟ροσωρινά έργα εκτρο̟ής κ.λ.̟. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να διευκολύνει τους κατοίκους της ̟εριοχής για την µετάβασή τους στους αγρούς, ̟αίρνοντας τα κατάλληλα µέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση α̟οχέτευσης αγρών κ.λ.̟.) και για την α̟οφυγή άµεσων ή
έµµεσων ζηµιών ή ̟ρόκλησης ̟ληµµυρών. Η Υ̟ηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υ̟οχρέωση για καταβολή δα̟ανών ή α̟οζηµιώσεων για τις ̟αρα̟άνω αιτίες.
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β. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συµµορφώνεται
̟λήρως ̟ρος την εγκύκλιο Υ̟. ∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία.
Πριν την έναρξη της κατασκευής να ειδο̟οιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υ̟ηρεσίες( ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστ. και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 12η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων)
γ. Σε ̟ερί̟τωση ζηµιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού ̟εριβάλλοντος, ̟ου
δεν ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή α̟ό τυχόν εγκεκριµένες α̟ό την
Υ̟ηρεσία τρο̟ο̟οιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα α̟ό τις ο̟οιεσδή̟οτε ευθύνες ̟ου θα
µ̟ορούν να ̟ροκύψουν γι' αυτόν, είναι υ̟οχρεωµένος να α̟οκαταστήσει τα υ̟άρχοντα έργα ή το φυσικό ̟εριβάλλον στην κατάσταση ̟ου βρισκόταν ̟ριν α̟ό την εγκατάσταση του,
µε δα̟άνες του, χωρίς να δικαιούται ο̟οιασδή̟οτε χρηµατικής α̟οζηµίωσης ή ̟αράτασης
̟ροθεσµίας.
δ. Γίνεται ειδική ε̟ισήµανση ότι ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, να α̟οφεύγει να τραυµατίζει τον ̟εριβάλλοντα χώρο µε ̟ρόσθετες εκσκαφές (̟έρα α̟ό αυτές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη µελέτη) ή µε α̟όρριψη διαφόρων ̟ροϊόντων
ορυγµάτων.
Ό̟ως αναφέρεται και στην ̟αρ.19.1γ αυτής της Ε.Σ.Υ. οι ο̟οιεσδή̟οτε α̟οθέσεις
̟ροϊόντων εκσκαφών θα ̟ρέ̟ει να γίνονται σε θέσεις ̟ου να µη δηµιουργούν ο̟οιοδή̟οτε
̟ρόβληµα στο ̟εριβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών και της Υ̟ηρεσίας.
ε. Ανάλογη φροντίδα θα ̟ρέ̟ει να δοθεί α̟ό τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις ̟αραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά µε τις ̟εριβαλλοντικές τους ε̟ι̟τώσεις.
στ. Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 µε
την υ̟ογραφή της σύµβασης του έργου να καταθέσει στην Υ̟ηρεσία σύµβαση µε εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ.
ζ. Ε̟ίσης ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε την ̟αρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ανωτέρω
ΚΥΑ, µετά την α̟ο̟εράτωση των εργασιών διαχείρισης των α̟οβλήτων κατασκευής ή
κατεδάφισης να καταθέσει στην Υ̟ηρεσία βεβαίωση ̟αραλαβής των α̟οβλήτων α̟ό εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.

Άρθρο 18ο: Ειδικές υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου.
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016
18.1 Στις υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου ̟ου δεν συνε̟άγονται ιδιαίτερη αµοιβή ̟εριλαµβάνονται:
α.
Όλες οι δα̟άνες ̟ου µνηµονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου.
β.
Η το̟οθέτηση ̟ινακίδων µε την αναγραφή της ε̟ωνυµίας του έργου κ.λ.̟. σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 της ̟αρούσας (σύµφωνα ̟άντα µε οδηγίες της ∆/νσας υ̟ηρεσίας).
γ.
Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών ̟ου θα χρειασθούν
για την εκτέλεση των εργασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρούσα σύµβαση. Ε̟ίσης οι τυχόν δα̟άνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών.
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υ̟ηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση να εξασφαλίσει στον
Ανάδοχο καµία διευκόλυνση ή κάλυψη δα̟άνης σχετιζόµενη µε δρόµους ̟ροσ̟έλασης,
ανεξάρτητα α̟ό τις δυσκολίες ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψουν α̟ό την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε ̟ερί̟τωση έλλειψής τους, είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσαρµόσει την τεχνολογία,
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τα µέσα, το ̟ρόγραµµα κ.λ.̟. στις δεδοµένες το̟ικές συνθήκες ̟ροκειµένου να εκτελεστεί
η εργασία, ανεξάρτητα α̟ό τις τυχόν ε̟ι̟λέον δα̟άνες για τις ο̟οίες η Υ̟ηρεσία δεν θα
του αναγνωρίσει καµία α̟οζηµίωση.
Ε̟ίσης ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος µε δα̟άνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους
χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υ̟ηρεσία δεν θα αναγνωρίσει
καµία καθυστέρηση ή τρο̟ο̟οίηση του ̟ρογράµµατος ή καταβολή α̟οζηµιώσεως ̟ου
σχετίζονται µε τέτοια ̟ροβλήµατα, ενώ ̟αράλληλα για τις α̟οθέσεις θεωρείται αυτονόητο
ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρό̟ο ̟ου να µη δηµιουργηθούν ̟ροβλήµατα στο ̟εριβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών και της Ε̟ίβλεψης.
δ.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ενηµερώσει µετά την εγκατάστασή του και χωρίς
ε̟ιβάρυνση του κυρίου του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύµφωνα µε το Π.∆.305/96.
ε. Οι δα̟άνες εκ̟όνησης Προγράµµατος Ποιότητας Έργων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο Πρότυ̟ο ISO 10005: 1995 η σε κά̟οιο άλλο α̟ό τα διεθνώς α̟οδεκτά Πρότυ̟α, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει εντός δύο µηνών α̟ό την έναρξη του έργου, αν το έργο εµ̟ί̟τει
στις υ̟οχρεώσεις σύνταξης ΠΠΕ.
18.2 Όλες οι δα̟άνες για την εκ̟λήρωση των ̟αρα̟άνω υ̟οχρεώσεων του αναδόχου ή
άλλων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται ρητά σε άλλα άρθρα της ̟αρούσας, του Τιµολογίου και των λοι̟ών Όρων ∆ηµο̟ράτησης, καταβάλλονται α̟ό τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν
ληφθεί υ̟όψη στις τιµές ̟ροσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκ̟λήρωση των ειδικών υ̟οχρεώσεων, ό̟ως και οι α̟αιτούµενοι για τις α̟αντήσεις ή εγκρίσεις
της Υ̟ηρεσίας, συµ̟εριλαµβάνονται στις κατά το άρθρο 6 ̟ροθεσµίες εκτέλεσης του έργου.
18.3 Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων
̟ου α̟αιτούνται α̟ό το νόµο για την εφαρµογή των ε̟ιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας σε
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
18.4 Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της ̟ερί εργατών και εργασίας Νοµοθεσίας, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία
να εκτελείται µεθοδικά, για α̟οφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή ατυχηµάτων. Η Υ̟ηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υ̟οχρέωση για καταβολή α̟οζηµίωσης για τις ανωτέρω αιτίες.
18.5 Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καµία αντίρρηση, τυχόν ηµιτελείς εργασίες ̟ου έχουν εκτελεστεί µε ̟αλαιότερη εργολαβία ή α̟ό ∆ηµόσιες Υ̟ηρεσίες να ̟αραλάβει και να ενσωµατώσει τα υ̟άρχοντα ε̟ί τό̟ου υλικά, µηχανισµούς, συσκευές κ.λ.̟. η
̟ροµήθεια των ο̟οίων έχει γίνει µε άλλη εργολαβία ή α̟' το ∆ηµόσιο κ.λ.̟.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα α̟οζηµιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες µε τις τιµές
µονάδας του Τιµολογίου, χωρίς καµία ̟ρόσθετη α̟οζηµίωση λόγω ειδικών δυσχερειών
δυσµενών συνθηκών κ.λ.̟.
Ε̟ίσης θα ενσωµατώσει κατά ̟ροτεραιότητα τα τυχόν ̟αραδοθησοµένα σ' αυτόν υλικά,
συσκευές κ.λ.̟.
18.6 Πριν α̟ό την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να µεριµνήσει
για την έκδοση κάθε κατά νόµο αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για κάθε ̟αράβαση των διατάξεων ̟ου ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Ε̟ίσης υ̟οχρεώνεται να υ̟οβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για ̟αροχές και συνδέσεις µε
∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΞ κλ̟. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την ̟ραγµατο̟οίηση
τους
18.7 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος
να εφαρµόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ-1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι και ̟ρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
18.8 Ε̟ίσης ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος µε δα̟άνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υ̟ηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία καθυστέρηση ή τρο̟ο̟οίηση του ̟ρογράµµατος ή καταβολή α̟οζηµιώσε-
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ως ̟ου σχετίζονται µε τέτοια ̟ροβλήµατα, ενώ ̟αράλληλα για τις α̟οθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρό̟ο ̟ου να µη δηµιουργηθούν ̟ροβλήµατα
στον ̟έριξ του έργου χώρο και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών και της Ε̟ίβλεψης.

Άρθρο 19ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων.
19.1. Το δικαίωµα του ̟οιοτικού ελέγχου.
Ο ̟οιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσµένα τµήµατα
ή φάσεις των εργασιών, α̟οτελεί αναφαίρετο δικαίωµα της Υ̟ηρεσίας και α̟οσκο̟εί στον
έλεγχο της ̟οιότητας των ̟άσης φύσεως χρησιµο̟οιουµένων υλικών, στους τρό̟ους και µεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες αντα̟οκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισµούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοι̟ούς όρους της Σύµβασης.
Η έκταση και η ̟υκνότητα των ελέγχων ̟ου ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
θεωρούνται ως τα ελάχιστα.
Η Υ̟ηρεσία έχει το δικαίωµα να ̟ραγµατο̟οιήσει α̟εριόριστο αριθµό ελέγχων ο̟οιουδή̟οτε είδους, σε ο̟οιοδή̟οτε είδος υλικού ή τµήµα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες ̟ρος τούτο εντολές ̟ρος το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
α̟ό τα µέχρι τότε α̟οτελέσµατα του ελέγχου.
Ο ανάδοχος κοινο̟οιεί στην Υ̟ηρεσία όλα τα α̟οτελέσµατα οιωνδή̟οτε εργαστηριακών δοκιµών ή ελέγχων ̟οιότητας α̟ό τα ο̟οία θα φαίνεται το σύµφωνο ̟ρος τις εκάστοτε
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί οιουσδή̟οτε ελέγχους ̟οιότητας κρίνει
αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων µέσων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ανάδοχος ̟αρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση ̟ρος την Υ̟ηρεσία χωρίς καµία ιδιαίτερη α̟οζηµίωση.
19.2. Ειδο̟οίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων α̟ό την Υ̟ηρεσία
και γνωστο̟οίηση α̟οτελεσµάτων.
Για όλους του ελέγχους ̟ου θα εκτελεί η Υ̟ηρεσία η ̟ροειδο̟οίηση δεν είναι αναγκαία.
Η Υ̟ηρεσία υ̟οχρεώνεται να κοινο̟οιεί τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων στην ̟ερί̟τωση ̟ου θα ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην ̟ερί̟τωση ̟ου θα δια̟ιστώσει
α̟όκλιση των υλικών ή των κατασκευών α̟ό τις ̟ροδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.̟.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση η κοινο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο
δυνατό διάστηµα.
19.3 ∆ικαιώµατα του αναδόχου για ε̟ανάληψη ελέγχων ̟ου εκτελούνται α̟ό
την Υ̟ηρεσία.
Σε ̟ερι̟τώσεις ελέγχων ̟ου εκτελούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος
να έχει ζητήσει µε αίτησή του να ̟αίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο
δείγµα (αντιδείγµα) το ο̟οίο θα συσκευάζεται και θα α̟οστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα
στο εργαστήριο της Υ̟ηρεσίας.
Για την ̟ερί̟τωση αµφιβολιών και υ̟οβολής ένστασης α̟ό τον ανάδοχο (̟ου θα
̟ρέ̟ει να αναγραφεί αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, ̟αρουσία του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου εκ̟ροσώ̟ου του αναδόχου,
στα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον
ζητηθεί τούτο εγγράφως α̟ό τον ανάδοχο στην ένστασή του, το α̟οτέλεσµα της ο̟οίας θα
είναι υ̟οχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόµα και αν δεν ̟αραστεί στην δοκιµή). Κατά το µέσο
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διάστηµα µέχρι την οριστικο̟οίηση του ελέγχου, σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν
µ̟ορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.
Ο ανάδοχος δικαιούται ε̟ίσης να ζητήσει ε̟ανάληψη των ελέγχων ̟ου οδήγησαν σε
δυσµενή α̟οτελέσµατα και έγιναν α̟ό την Υ̟ηρεσία χωρίς να ̟ροειδο̟οιηθεί, αν και είχε
ζητήσει τούτο εγγράφως. Η ε̟ανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντι̟αράσταση.
19.4. Σχέση ̟οιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ̟οιότητα και
αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου.
Ο κάθε είδους ̟οιοτικός έλεγχος του έργου δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υ̟εύθυνος για την ̟οιότητα και την
αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του έργου.
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ̟ροκύ̟τουν α̟οτελέσµατα α̟ό τον ̟οιοτικό έλεγχο,
̟ου δεν ικανο̟οιούν τις α̟αιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία α̟όρριψης
̟ληµµελών εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 "Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης" και τους λοι̟ούς όρους της Σύµβασης.
Άρθρο 20ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρµογή των σχεδίων Αντιµετώ̟ιση ασυµφωνίας στοιχείων σχεδίων.
20.1
Για το υ̟ό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί ̟ρόσφατη µελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και
ο ανάδοχος µ̟ορεί να κάνει χρήση αυτής.
20.2
Με την υ̟ογραφή της Συµβάσεως θα ̟αραδοθούν στον ανάδοχο α̟' την Ε̟ιβλέ̟ουσα
Υ̟ηρεσία όλα τα α̟αραίτητα για την εκτέλεση της ̟αρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια ̟ου ̟αρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης.
20.3
Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρµόσει ̟ιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να ̟ροβεί στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση:
α.
Να ̟ροβεί στον αριθµητικό έλεγχο των διαστάσεων ̟ου αναγράφονται στα σχέδια, σε
̟ερί̟τωση δε ασυµφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα α̟ό τον κύριο του έργου την
α̟αιτούµενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β.
Να µεταφέρει τις υψοµετρικές αφετηρίες α̟ό τα σηµεία εξαρτήσεως µέχρι τη θέση εκάστου ε̟ί µέρους έργου.
γ.
Να ̟ασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαµήκων
έργων σύµφωνα µε τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και µε τις ενδείξεις ̟ου αναγράφονται στα σχέδια της Μελέτης, µε σύγχρονη ̟ροσαρµογή των χαράξεων στις το̟ικές συνθήκες α̟ό µικροµεταθέσεις των αξόνων κ.λ.̟., να χωροσταθµήσει τους άξονες ̟ου ̟ασσάλωσε, να συντάξει τις µηκοτοµές του εδάφους, να µεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόµετρα ̟υθµένα, ορυγµάτων κ.λ.̟.) στις ανωτέρω µηκοτοµές του εδάφους, και να λάβει τυχόν
συµ̟ληρωµατικά το̟ογραφικά στοιχεία.
δ.
Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν α̟αιτούµενες ̟ροσαρµογές συµ̟ληρώσεις και εφαρµογές των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν µεταβολών των αξόνων.
Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών θα υ̟οβάλλονται α̟' τον ανάδοχο στην Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία υ̟ό µορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυ̟α.
Η Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία άµεσα και τότε µόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί α̟ό την ∆/νουσα Υ̟ηρεσία ε̟ί των, ενηµερωµένων µε τα στοιχεία της α̟οτύ̟ωσης, σχεδίων της µελέτης, θα εγκριθεί α̟ό την Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο ̟ριν την έναρξη των εργασιών
. Η ̟ροαναφερόµενη διαδικασία µ̟ορεί να γίνει και τµηµατικά.
Η Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ε̟ιφέρει αλλαγές στις θέσεις
των συµβατικών εργασιών.
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Με δεδοµένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιείται τµηµατικά, για κάθε µία αυτοτελή οµάδα έργων ̟ου α̟αρτίζουν τη Σύµβαση, βάσει του Προγράµµατος του άρθρου 6 της ̟αρούσης.
20.4
Τρο̟ο̟οιήσεις σχεδίων της Μελέτης
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως του
έργου, ̟αραστεί ανάγκη τρο̟ο̟οιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο µελετητής ̟ου τις συνέταξε ̟ροκειµένου να διατυ̟ώσει τις α̟όψεις του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθούν ευθύνες του µελετητή θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο
άρθρο 144 του Ν.4412/2016.
Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου κατά τη διάρκεια του έργου δια̟ιστωθούν µεγάλες α̟οκλίσεις στις ̟οσότητες των εργασιών της εγκεκριµένης µελέτης.
Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών αυτές θα εγκρίνονται µε α̟όφαση της αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής, µε γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου
κατασκευών και µετά τη διατύ̟ωση της γνώµης του µελετητή άρθρο 144 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 21ο: ∆ιαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωµετρίας.
21.1. Γενικοί όροι.
Ρητώς συµφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συµβάσεως την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τη γεωµετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών,
ό̟ως φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία, καµία υ̟έρβαση διαστάσεων στα ̟άχη, στα ύψη και ̟λάτη, στις οριογραµµές, στις κλίσεις και
στα λοι̟ά στοιχεία ̟ου συνιστούν την γεωµετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών.
∆ιευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν µ̟ορεί να ε̟ικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το γεγονός ότι τα µηχανικά µέσα ̟ου χρησιµο̟οιεί δεν ε̟ιτρέ̟ουν την
κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε µε τη Σύµβαση την εκτέλεση του
έργου σύµφωνα µε τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και
αµετάβλητες α̟ό τις διαστάσεις των σχεδίων, α̟' την έκταση των εργασιών και α̟' τη δυνατότητα ή α̟' το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (βαρέων, µεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης
των εργασιών µε εργατικά χέρια.
Ε̟οµένως, έργα µε διαστάσεις µεγαλύτερες α̟ό τις διαστάσεις ̟ου δείχνονται στα
σχέδια, ε̟ιµετρούνται µε τις διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζοµένων στις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
21.2. Έλεγχοι γεωµετρίας.
Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα α̟εριορίστου ελέγχου της γεωµετρίας των έργων,
για τη δια̟ίστωση της ορθής εφαρµογής των σχεδίων της Μελέτης.
Η έκταση και η ̟υκνότητα των ελέγχων ενα̟όκειται κατά α̟όλυτο τρό̟ο στην Υ̟ηρεσία.
Η µέριµνα και οι αντίστοιχες δα̟άνες συλλογής των α̟αραίτητων στοιχείων, τα ο̟οία σε κάθε ̟ερί̟τωση υ̟όκεινται σε έλεγχο της Υ̟ηρεσία ανήκει στον ανάδοχο.
Σε ̟ερί̟τωση α̟οκλίσεων ̟ου υ̟ερβαίνουν τις ανοχές, η Ε̟ίβλεψη διατάζει τη διακο̟ή των εργασιών και τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τους όρους της Σύµβασης.
21.3 Αρχείο γεωµετρικού ελέγχου.
Όλα τα στοιχεία των γεωµετρικών ελέγχων, ό̟ως χωροσταθµίσεις, διατοµές, σχέδια
κ.λ.̟., εάν α̟αιτηθούν, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιµεύουν και σαν ε̟ιµετρητικά και καταµετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, τηρουµένων των διατάξεων των
̟αρ.25.1 και 25.2 του ̟αρόντος άρθρου.
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Άρθρο 22ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια.
22.1
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται, µετά την εγκατάστασή του ε̟ί τό̟ου του έργου, να ̟ροβεί
στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άµεση ̟εριοχή
του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδο̟οιώντας γι' αυτό την Υ̟ηρεσία. Οι
καταλαµβανόµενοι χώροι ̟ου βρίσκονται µέσα στην ̟εριοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του
έργου θα ̟ρέ̟ει να είναι της έγκρισης της Υ̟ηρεσίας.
22.2
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να εκτελέσει µε δα̟άνες του όλα τα έργα ̟ου θα α̟αιτηθούν για τη διαµόρφωση των εργοταξίων και για τις ̟ροσ̟ελάσεις ̟ρος του χώρους αυτών.
Ε̟ίσης υ̟οχρεούται να µην εµ̟οδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
22.3
Πριν α̟ό την ̟αράδοση για χρήση κάθε τµήµατος του έργου, ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να το κενώσει α̟ό τα υλικά, µηχανήµατα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις µε δα̟άνες
του και να το ̟αραδώσει στην Υ̟ηρεσία καθαρό, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται αναλυτικότερα
στο σχετικό άρθρο 17 της Γ.Σ.Υ.
22.4
Κάθε δα̟άνη σχετική µε την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαµόρφωση ̟ροσ̟ελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας α̟οζηµίωσης ή ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του
έργου λόγω τυχόν ανε̟άρκειας των χώρων εργοταξίων, ή α̟ό ο̟οιαδή̟οτε άλλη σχετική
αιτία, γιατί κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των το̟ικών συνθηκών.
22.5
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι
την ηµέρα ̟εραίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και α̟αλλαγµένο α̟ό ξένα ̟ρος το
έργο ̟ροϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείµενα.
Κάθε αξίωσή του για α̟οζηµίωση ̟ρος α̟οµάκρυνσή τους, δεν θα γίνει α̟οδεκτή.
22.6
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται στην εξεύρεση, µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δα̟άνες,
των καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την α̟οθήκευση των κάθε είδους υλικών,
µε σκο̟ό τη συµµόρφωσή του ̟ρος τις συµβατικές υ̟οχρεώσεις του ̟αραγωγής υλικών και
της α̟ρόσκο̟της και εµ̟ρόθεσµης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο
κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν ε̟ιτρέ̟ουν, κατά την α̟όλυτη κρίση της Υ̟ηρεσίας, την α̟όθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα α̟οτίθενται µόνο τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να
̟ροκύ̟τει δικαίωµα του Αναδόχου για α̟οζηµίωση, λόγω ̟ρόσθετων ή ̟λάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.̟., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές ̟εριλαµβάνονται στις τιµές
µονάδας των εργασιών.

Άρθρο 23ο: Έλεγχος ̟ροσκοµιζοµένων ειδών και υλικών.
23.1 Γενικά όλα τα ̟ροσκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σ' αυτό, θα ̟ληρούν τις α̟αιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της σύµβασης.
Η ̟οιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές, ό̟ως ορίζεται στην
̟αρούσα Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιµολόγιο Προσφοράς και στους λοι̟ούς όρους δηµο̟ράτησης.
23.2 Προέλευση υλικών
Για την ̟ροέλευση των έτοιµων ή ηµικατεργασµένων ̟ροϊόντων:
"Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να χρησιµο̟οιήσει τα ̟ροϊόντα αυτά, α̟ό τη Βιοµηχανία Χωρών του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα ̟ροϊόντα να είναι σύµφωνα µε τις
α̟αιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου".
Όλα τα υλικά θα είναι της α̟ολύτου εγκρίσεως της Υ̟ηρεσίας και η ε̟ιλογή θα γίνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία βάσει δειγµατολογίων ̟ου θα ̟ροσκοµίζει ο ανάδοχος. Στη συνολική τιµή του τιµολογίου θα ̟εριλαµβάνονται και όλες οι ε̟ιµέρους εργασίες ̟.χ. για τυχόν
κοψίµατα ̟ου α̟αιτούνται, ̟αλαιών ή νέων γύψινων λωρίδων, γωνιών, καθώς και µετα-
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φορά, συναρµολόγηση και α̟οσυναρµολόγηση ε̟ί̟λων, γραφείων βιβλιοθηκών, αρχείων
κλ̟.
Ε̟ίσης, η Υ̟ηρεσία δύναται να ε̟ιλέξει ̟ολλα̟λές α̟οχρώσεις σε όλα τα είδη των
χρωµατισµών, χωρίς καµία ε̟ιβάρυνση (λόγω κοψιµάτων, γύψινων κορνιζών κλ̟.)
Ειδικά για τους εξωτερικούς χρωµατισµούς, τα υλικά θα συνοδεύονται µε ̟ιστο̟οιητικά ̟οιότητος και τουλάχιστον 10ετη εγγύηση στην αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες
και στην υ̟εριώδη ακτινοβολία.
23.3 Ποιότητα και ̟ροέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων ̟ροϊόντων σήµανση CE ελαττώµατα - ̟αράλειψη συντήρησης.
Όλα τα υλικά κλ̟. ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα είναι της καλύτερης ̟οιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα.
Ιδιαιτέρως, τονίζεται η Κ.Υ.Α. ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υ̟’ αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β 1506-2012 (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και ̟ρογενέστερες σχετικές
ΚΥΑ, µε ευρεία ̟οικιλία ̟ροϊόντων τα ο̟οία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις
δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής ε̟ικράτειας και οφείλουν να συµµορφώνονται µε
τα αντίστοιχα για κάθε ̟ροϊόν Εναρµονισµένα Ευρω̟αϊκά Πρότυ̟α ̟ου έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυ̟ο̟οίησης και να φέρουν την σήµανση CE. Κατά συνέ̟εια η
ενσωµάτωση στα έργα υλικών µε σήµανση CE είναι ε̟ιβεβληµένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συµβατικών Τιµολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοι̟ές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. Αν τα υλικά ̟ου εµ̟ί̟τουν στα ανωτέρω δεν διαθέτουν ̟ιστο̟οίηση CE θα α̟οµακρύνονται α̟ό το έργο.
Θεωρείται ότι οι υ̟οχρεώσεις για τη σήµανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε µη
χρονολογηµένες εκδόσεις (δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύ̟ων αυτών).
Ε̟ίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι α̟ολύτως σύµφωνα µε τα
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και ̟ροδιαγραφές των Υ̟ουργείων,
∆ηµοσίων Έργων, Εµ̟ορίου και Βιοµηχανίας καθώς ε̟ίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα
της εργολαβίας, αρίστης ̟οιότητας και της α̟όλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της
ε̟ίβλεψης, σχετικά µε την ̟ροέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ̟οιότητα, την εµφάνιση κ.λ.̟.
Η µη ενάσκηση ελέγχου ή η µη ̟ιθανή διάγνωση ελαττωµάτων κατά τον έλεγχο ̟ου
έγινε στα ̟ροσκοµισθέντα και χρησιµο̟οιηθέντα υλικά δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό
την ευθύνη του για την ε̟ιλογή τους και α̟ό την υ̟οχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου.
Αν ̟ροκύψει ̟ραγµατική αδυναµία χρησιµο̟οιήσεως εν όλο ή εν µέρει ̟ροµήθειας
των υλικών ̟ου αναφέρονται στη σύµβαση, ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να ̟ροµηθευτεί άλλες, η χρήση των ο̟οίων θα γίνει α̟ό αυτόν, ύστερα α̟ό έγκριση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να συµµορφωθεί µε την έγκριση αυτή της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο εργοδότης ̟αραδώσει στον εργολάβο υλικά α̟αιτούµενα για την
εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ̟οσοστό για γενικά έξοδα και
όφελος αυτού ε̟ί της αξίας τους, ούτε α̟οζηµίωση για δα̟άνες α̟οθήκευσης και φύλαξης
των υλικών αυτών.
Ο εργολάβος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ̟οιότητα ή ακαταλληλότητα των
υλικών ̟ου ̟αραδίδονται σ' αυτόν α̟ό τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
Τα ̟αρα̟άνω υλικά ̟αραδίδονται α̟ό τον εργοδότη στον εργολάβο µε ̟ρωτόκολλο,
µετά δε την ̟αραλαβή τους α̟ό τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη,
ζηµιά ή α̟ώλεια ̟ου τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά.
Τα ̟αρα̟άνω α̟οτελούν συµβατική υ̟οχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην
α̟οκλειστική ευθύνη του.
Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την ̟αράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.

17

Άρθρο 24ο: Μηχανήµατα και µέσα.
24.1α Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δα̟άνες, υ̟οχρεώνεται να ̟ροµηθεύσει
και µεταφέρει ε̟ί τό̟ου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.̟. για την εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση του έργου (βλέ̟ε και άρθρο 6 της ̟αρούσας).
24.1β Αν, ̟αρ' όλα αυτά, και κατά την α̟όλυτη κρίση της Υ̟ηρεσίας, δεν κριθούν ε̟αρκή
τα µηχανικά κ.λ.̟. µέσα ̟ου εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµ̟ρόθεσµη ̟εραίωση των
εργασιών, τότε ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται, µέσα σε δεκαήµερη ̟ροθεσµία α̟ό γρα̟τή εντολή της Υ̟ηρεσίας, να ενισχύσει τον ε̟ί τό̟ου υ̟άρχοντα µηχανικό εξο̟λισµό κ.λ.̟.
σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της Υ̟ηρεσίας.

Άρθρο 25ο: Αρτιότητα των κατασκευών.
α. Ο καθορισµός των ο̟οιοδή̟οτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα σχέδια και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης, δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό την υ̟οχρέωση να ̟άρει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των ε̟ί µέρους εργασιών ̟ου συνθέτουν το έργο.
β. Για την εφαρµογή των ̟αρα̟άνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται
κάτι στα σχέδια ή τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υ̟ηρεσίας, κάθε α̟λό ή σύνθετο τµήµα του έργου ̟ρέ̟ει να είναι άρτιο τόσο ως ̟ρος την κατασκευή κα άµεµ̟τη εµφάνισή του, όσο και ως ̟ρος την άµεση σύνδεσή του µε τα λοι̟ά τµήµατα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά).

Άρθρο 26ο: Τρό̟ος ε̟ιµέτρησης εργασιών.
26.1 Οι τελικές ε̟ιµετρήσεις συντάσσονται µετά την ̟εραίωση του έργου.
26.2 Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, ̟ου ε̟ιδέχεται αυτοτελή ε̟ιµέτρηση, ο
ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος σε ένα µήνα α̟ό την ̟λήρη ̟εραίωση των εργασιών του ε̟ιµετρουµένου µέρους να συντάξει αναλυτική ε̟ιµέτρηση και ΠΠΑΕ και να τα υ̟οβάλει στη
∆/νουσα Υ̟ηρεσία. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να καλέσει την ε̟ιτρο̟ή της ̟αρ. 2 του άρθρου
136 του Ν.4412/2016 και τον ε̟ιβλέ̟οντα, ̟ροκειµένου να ̟ροβούν α̟ό κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αφανών εργασιών ή ζυγίσεως αντίστοιχα, σύµφωνα µε την ̟αρ. 3, του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.
26.3 Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν θα υ̟οβάλλει εµ̟ρόθεσµα ο̟οιαδή̟οτε αναλυτική ε̟ιµέτρηση η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µέχρι τη σύνταξη της τελικής ε̟ιµετρήσεως
µ̟ορεί να αρνηθεί την ̟ιστο̟οίηση των αντιστοίχων εργασιών.
26.4 Κατά τα λοι̟ά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151).
Άρθρο 27ο: Πιστο̟οιήσεις – Λογαριασµοί.
Οι ̟ιστο̟οιήσεις και λογαριασµοί για τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 28ο: Αναθεώρηση τιµών.
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και οι λοι̟ές διατάξεις ̟ου ισχύουν την ηµέρα ̟ου θα γίνει η
δηµο̟ρασία.
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Άρθρο 29ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.̟. αναδόχου.
Το ̟οσοστό για γενικά και ε̟ισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.̟. είναι δέκα οκτώ
στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, ̟ου υ̟ολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού
Τιµολογίου και των Νέων τιµών. Η δα̟άνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου ̟εριλαµβάνονται και οι ̟αρακάτω ειδικές δα̟άνες ̟ου τον
βαρύνουν α̟οκλειστικά:
∆ηµοσίευσης ∆ιακηρύξεων ∆ηµο̟ρασίας και συµφωνητικού.
Α̟οζηµιώσεις ιδιοκτητών εκµισθωτών ή µισθωτών:
Α. Των ̟εριοχών δανείων χωµατισµών ή α̟οθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και α̟οθηκεύσεως υλικών.
Β. Των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και γενικά εργοταξίου.
Γ. Των ̟ροσ̟ελάσεων ̟ρος τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και α̟οθηκεύσεως των ̟άσης φύσεως υλικών.
∆. Των ̟ηγών λήψεως υλικών ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν µετά α̟ό έγκριση της Υ̟ηρεσίας και
των οδών ̟ροσ̟ελάσεως ̟ρος αυτές είτε ανήκουν σε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ∆ηµοσίου ή
Ιδιωτικού ∆ικαίου χωρίς το ∆ηµόσιο να έχει καµία υ̟οχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες της
α̟αλλοτρίωσης τους.
Το ∆ηµόσιο ε̟ίσης δεν αναλαµβάνει καµία υ̟οχρέωση ̟ρόσθετης α̟οζηµίωσης του αναδόχου είτε για τυχόν δυσκολίες ̟ου θα ̟ροκύψουν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων και των άλλων ̟ηγών είτε α̟ό κά̟οια ανάγκη ̟ου ̟αρουσιάσθηκε για την δηµιουργία
εγκατάστασης θραύσης και χώρων α̟οθήκευσης υλικών µακριά α̟ό τις ̟ηγές λήψεως είτε
α̟ό δυσχέρειες µεταφορών α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία.
Κατασκευής και συντήρησης των οδών ̟ροσ̟έλασης ̟ου α̟αιτούνται για τις ̟ηγές των υλικών ό̟ως ε̟ίσης και κατασκευής και συντήρησης των ̟αρακαµ̟τηρίων για την καλή και ασφαλή εξυ̟ηρέτηση της κυκλοφορίας ̟ου γινόταν α̟ό τον δρόµο ̟ου κατασκευάζεται, βελτιώνεται κ.λ.̟. για όσο διάστηµα θα διαρκεί η εκτέλεση του έργου.
Όσον αφορά τους δρόµους ̟ου βρίσκονται σε λειτουργία ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να γνωρίζει ότι
δεν µ̟ορεί να κυκλοφορήσει όχηµα µε βάρος µεγαλύτερο α̟ό εκείνο µε το ο̟οίο έχει υ̟ολογιστεί η αντοχή του οδοστρώµατος ώστε να µην έχουµε κά̟οια καταστροφή του. Ο̟ωσδή̟οτε
αν χρησιµο̟οιεί τέτοιους δρόµους (µε τους ̟αρα̟άνω ̟εριορισµούς) ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να τους συντηρεί µέχρι να τελειώσει το έργο, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση α̟ό
το ∆ηµόσιο, µε το υλικό ̟ου είναι κατασκευασµένη η ε̟ιφάνεια κυλίσεως τους έτσι ώστε η
κατάσταση τους καθόλη την διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι τουλάχιστον η ίδια µε
αυτή ̟ου ήταν ̟ριν α̟ό την έναρξη του έργου.
Οι ̟ρόσθετες δα̟άνες και ε̟ιβαρύνσεις ̟ου ίσως ̟ροκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου
α̟ό την εκµετάλλευση των ̟ηγών υλικών και α̟ό άλλη εργολαβία, ̟ροηγούµενη ή ε̟όµενη
και την δηµιουργία και α̟οκάλυψη για τον λόγο αυτό νέων ̟ηγών υλικών µαζί µε τις ε̟ιβαρύνσεις ̟ου είναι α̟αραίτητες για την εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση του έργου.
Οι δα̟άνες συµ̟λήρωσης και ̟ροσαρµογής των στοιχείων των µελετών ̟ου θα ̟αραδοθούν
στον ανάδοχο ̟ρος τα δεδοµένα του εδάφους.
Οι δα̟άνες των το̟ογραφικών εργασιών ̟ου α̟αιτούνται και ̟ου γίνονται α̟αραίτητα α̟ό
δι̟λωµατούχο Πολιτικό ή Το̟ογράφο Μηχανικό για την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του έργου και τις ε̟ιµετρήσεις δηλ. ανα̟ασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθµίσεις, λήψεις διατοµών κ.λ.̟. όσες φορές α̟αιτείται αυτό κατά την διάρκεια
της εκτέλεσης του έργου, ό̟οτε ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται σε 6 ̟λουν
Οι δα̟άνες ̟ροσωρινής σήµανσης του έργου.
Οι δα̟άνες δηµοσίευσης ̟ερίληψης διακήρυξης (της αρχικής και τυχόν ε̟αναλήψεων)
Οι δα̟άνες ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
Το έργο υ̟όκειται στις κρατήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα έργα αυτά (συµ̟εριλαµβανοµένης της κράτησης υ̟έρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσί-
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ων Συµβάσεων, της κράτησης της συµφωνίας µεταξύ Εργολη̟τικών Ενώσεων και
Π.Ο.ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κλ̟).
Άρθρο 30ο: Φωτογραφίες και έγχρωµες διαφάνειες του έργου (slides)
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίσει στην Υ̟ηρεσία ηλεκτρονικά έγχρωµες φωτογραφίες των στοιχείων του έργου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς
και στην τελική µορφή του, ό̟ως το έργο θα κατασκευασθεί τελικά και να εκτυ̟ώσει αυτές
̟ου θα ε̟ιλέξει η ε̟ίβλεψη.
Άρθρο 31ο: Σύνταξη µητρώου του έργου.
Η Ανάδοχος Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του Τιµολογίου,
να καταρτίσει και υ̟οβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία το Μητρώο του Έργου, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος µετά την α̟ο̟εράτωση των εργασιών και ̟άντως ̟ριν α̟ό την ̟ροσωρινή ̟αραλαβή.
Το υ̟όψη Μητρώο του Έργου θα ̟εριλαµβάνει α̟αραιτήτως τα εξής:
α) Αναλυτικό Πίνακα α̟ογραφής στον ο̟οίο θα εµφαίνονται όλα τα ε̟ί µέρους έργα
(γραµµικά και σηµειακά) ̟ου α̟αρτίζουν το έργο.
β) Σχέδια σε ̟ρόσφορες κατά ̟ερί̟τωση κλίµακες, της Γενικής ∆ιατάξεως και των ε̟ί
µέρους έργων ως και λοι̟ά τεχνικά στοιχεία των έργων τούτων, ̟ου να α̟οδίδουν
κατά το µέτρο του δυνατού τη θέση, τη µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά
αυτών και τις συνθήκες λειτουργικότητας αυτών.
γ) ∆ιαγράµµατα σε κατάλληλες κλίµακες των α̟αλλοτριωθεισών υ̟ό και υ̟έρ του
∆ηµοσίου ζωνών καταλήψεως των έργων.
δ) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα-συντεταγµένες) µετά αυτοσχεδίων, ενδεικτικών της θέσης αυτών.
ε) Έκθεση ε̟ί της µελέτης εφαρµογής και κατασκευής του έργου εφαρµογής καθώς
και α̟ολογισµό του συνολικού κόστους του έργου.
στ) Λήψη και εκτύ̟ωση εγχρώµων φωτογραφιών, διαστάσεων τουλάχιστον 10Χ15 εκ.
κατά τα διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου.
Το σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω συντασσόµενο Μητρώο του Έργου θα έχει ιδιαιτέρως
ε̟ιµεληµένη ̟αρουσίαση και η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να το ε̟ιστρέψει στην
Ανάδοχο ̟ρος ε̟ανασύνταξη και ε̟ανυ̟οβολή, εφόσον δια̟ιστώσει κατά την κρίση
της ̟ως αυτό δεν αντα̟οκρίνεται ̟λήρως ̟ρος τις ̟ροαναφερόµενες α̟αιτήσεις.
Όλα τα στοιχεία του Μητρώου, αριθµούµενα και ταξινοµούµενα σε φακέλους, θα υ̟οβληθούν σε τέσσερα (4) αντίτυ̟α.
Η δα̟άνη για το ανωτέρω Μητρώο ε̟ιβαρύνει τον Ανάδοχο και ̟εριλαµβάνεται,
σύµφωνα και µε τους γενικούς όρους του Τιµολογίου στην οικονοµική ̟ροσφορά της
Αναδόχου, η ο̟οία και διαµορφώνεται ̟ρος τούτο, αναλόγως.
Η Εργολαβία θεωρείται ότι δεν ̟ερατώθηκε, αν δεν υ̟οβληθεί στην ∆ιευθύνουσα
Υ̟ηρεσία το µητρώο έργου.
Το µητρώο συντάσσεται και υ̟οβάλλεται στην ∆/νουσα Υ̟ηρεσία µαζί µε την τελική ε̟ιµέτρηση.

Άρθρο 32ο: ∆ιεύθυνση του έργου α̟ό τον ανάδοχο
Πέρα α̟ό όσα αναφέρονται στα άρθρα 138, 139 και 140 του Ν.4412/2016 σχετικά µε
το ̟ροσω̟ικό ισχύουν και οι, στις ε̟όµενες ̟αραγράφους, αναφερόµενοι όροι.
1. Κατά την υ̟ογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υ̟ηρεσία τον Αντίκλητό
του, κάτοικο Καβάλας εξουσιοδοτηµένο για την ̟αραλαβή των κοινο̟οιουµένων εγγράφων
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σ' αυτόν, µαζί µε έγγραφη α̟οδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο ̟ροσω̟ικό ̟ου βρίσκεται σε αυτά.
2. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου , θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο ̟ροϊστάµενος του εργοταξιακού
γραφείου.
3. Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµ̟ειρος δι̟λωµατούχος Πολιτικός
Μηχανικός Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιµης σχολής ή ̟τυχιούχος Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ, 5ετούς τουλάχιστον ̟είρας, µε κατασκευαστική ̟είρα σηµαντικών έργων Υδραυλικών, ̟ου θα διορίζεται α̟ό τον Ανάδοχο ύστερα α̟ό έγκριση της Υ̟ηρεσίας.
Για την έγκριση του ̟αρα̟άνω ̟ροτεινόµενου ∆ι̟λωµατούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος
θα υ̟οβάλλει στην Υ̟ηρεσία, ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης, όλες τις ̟ληροφορίες,
̟ιστο̟οιητικά και λοι̟ά λε̟τοµερή στοιχεία, ̟ου θα αφορούν τα ̟ροσόντα και την ̟είρα
του. Η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί κατά την α̟όλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκρισή της για τον
̟ροτεινόµενο Μηχανικό, σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα α̟αραίτητα ̟ροσόντα και ̟είρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ̟αρα̟άνω θέση. Ο ̟ροϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική
γλώσσα. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα υ̟άρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας.
Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης για το
υ̟όψη έργο και η α̟ουσία του α̟ό το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται
µόνο σε λόγους ̟ου έχουν να κάνουν µε εκτός εργοταξίου α̟ασχόληση ̟ου αφορά στο υ̟όψη έργο.
Όταν ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου α̟ουσιάζει ως ανωτέρω θα υ̟άρχει στο
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του ̟ου θα είναι Μηχανικός εκ του υ̟ολοί̟ου ̟ροσω̟ικού και
θα έχει εγκριθεί α̟ό την υ̟ηρεσία.
4. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι ̟λήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο να εκ̟ροσω̟εί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου,
̟εριλαµβανοµένης της ̟αραλαβής των εντολών, ειδο̟οιήσεων, οδηγιών ή ̟αρατηρήσεων της
Υ̟ηρεσίας ε̟ί τό̟ου του 'Εργου και της υ̟ογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, ̟ου η υ̟ογραφή του ̟ροβλέ̟εται ε̟ί τό̟ου του έργου (̟αραλαβές, ε̟ιµετρήσεις, ηµερολόγια κλ̟.).
5. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των α̟αιτουµένων µέτρων
̟ροστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάµενος αυτός ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία υ̟εύθυνη δήλωση, µε την ο̟οία να α̟οδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του.
6. Η Υ̟ηρεσία δύναται κατά την α̟όλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της
για τον ορισµό ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α, ο̟ότε ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να
το α̟οµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του ο̟οίου ο διορισµός θα υ̟όκειται ε̟ίσης στην έγγραφη έγκριση της Υ̟ηρεσίας.
Ε̟ίσης η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε ̟ρόσθετο ̟ροσω̟ικό, όταν κατά την κρίση της είναι α̟αραίτητο.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υ̟όψη ̟ροσώ̟ων του Αναδόχου σε καµιά ̟ερί̟τωση
δεν α̟αλλάσσει τον τελευταίο α̟ό τις ευθύνες του και τις υ̟οχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος
̟αραµένει ̟άντοτε α̟οκλειστικά και εξ ολοκλήρου υ̟εύθυνος α̟έναντι στην Υ̟ηρεσία.
Για το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟οτελεί την ελάχιστη στελέχωση α̟αιτείται ̟ροσκόµιση στην
διευθύνουσα Υ̟ηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο̟οία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Ν.4412/2016. Παράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού α̟οτελεί ̟ειθαρχικό αδίκηµα για την εργολη̟τική ε̟ιχείρηση, τα στελέχη και τους υ̟αλλήλους της ε̟ιχείρησης, καθώς και για τους υ̟αλλήλους της
διευθύνουσας υ̟ηρεσίας.
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Άρθρο 33ο: Εκλογή ̟ροσω̟ικού του αναδόχου – ειδικές υ̟οχρεώσεις σε ̟ροσω̟ικό
1. Σχετικά µε την εκλογή του ̟ροσω̟ικού, ο ανάδοχος εκτός των υ̟οχρεώσεων ̟ου καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 138, 139 και 140 του Ν.4412/2016, είναι υ̟οχρεωµένος να συµµορφωθεί και ̟ρος τα ̟αρακάτω:
2. Ο Ανάδοχος εκτός α̟ό τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και
του αντικαταστάτου του, (για τους ο̟οίους γίνεται λόγος στο άρθρο ̟ου αφορά στην ∆/νση
Έργων α̟ό τον Ανάδοχο) υ̟οχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο
µε ε̟ιτελείο α̟ό ειδικευµένο και έµ̟ειρο ̟ροσω̟ικό αναγκαίο για την διεύθυνση, ̟αρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ̟αρα̟άνω ̟ροσω̟ικό θα ̟εριλαµβάνεται α̟αραίτητα
για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον τα ̟αρακάτω:
2.1 Ένας έµ̟ειρος Εργοδηγός ε̟ί τό̟ου του έργου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του.
2.2 Οι ̟αρα̟άνω τεχνικοί θα υ̟ογράφουν το ηµερολόγιο του έργου καθηµερινά, ο καθένας για τον τοµέα συνυ̟ευθυνότητας του και ο εκ̟ρόσω̟ος του Αναδόχου ή ο βοηθός
ανα̟ληρωτής του για όλους του τοµείς, και ιδιαίτερα για τους εργαστηριακούς ελέγχους.
3. Ο Ανάδοχος θα χρησιµο̟οιήσει Ελληνικό ή αλλοδα̟ό ̟ροσω̟ικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδα̟ό ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ρέ̟ει να εφοδιαστεί µε σχετική
άδεια ̟αραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την
ισχύουσα εργατική και λοι̟ή Νοµοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και α̟οτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην ο̟οία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα
ελέγχεται η διανοµή τους.
5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του
άρθρου τούτου, η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµ̟εριφορά να του ε̟ιβάλει και ̟ρόστιµο µέχρι του δι̟λασίου της δα̟άνης για ̟ροσω̟ικό ̟ου ενώ
θα έ̟ρε̟ε κατά τα ανωτέρω να υ̟άρχει ελλεί̟ει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το ̟ροσω̟ικό αυτό
είναι µόνιµο ή ̟εριστασιακό ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου.
Η ̟αρουσία του ανωτέρω ̟εριγραφόµενου ̟ροσω̟ικού θα ελέγχεται αδιάλει̟τα α̟ό την
∆/νουσα υ̟ηρεσία και σε ̟ερί̟τωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης ̟λην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή.
6. Η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να διατάσει την στελέχωση του εργοταξίου µε ̟ρόσθετο ̟ροσω̟ικό όταν κατά την κρίση της είναι α̟αραίτητο.
Άρθρο 34ο: ∆ιάθεση γραφείου και ευκολιών στην ε̟ίβλεψη
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆εν α̟αιτείται
2. ΕΥΚΟΛΙΕΣ
To βραδύτερο σε σαράντα (40) ηµερολογιακές µέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης
ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι διαθέτει για χρήση της ε̟ίβλεψης:
α. 'Ενα 4θέσιο αυτοκίνητο τύ̟ου Jeep ή άλλο, µε οδηγό καθ' όλες τις µέρες και ώρες ̟ου εκτελούνται εργασίες στο έργο για όλη την ̟ερίοδο εκτέλεσης του έργου µέχρι και την ̟ροσωρινή
̟αραλαβή.
Σηµειώνεται ότι η Υ̟ηρεσία θα µ̟ορεί να κάνει χρήση, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, του αυτοκινήτου µε οδηγό τις ώρες ̟ου γίνονται εργασίες στο έργο ακόµη και εκτός ωραρίου ∆ηµοσίων Υ̟ηρεσιών και τις ώρες ̟ου εκτελούνται εργασίες α̟ό τον Ανάδοχο µε υ̟ερωριακή α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού του.
β. 'Ενα κατάλληλο αυτοκίνητο µε οδηγό για την µεταφορά των δειγµάτων ̟οιοτικού ελέγχου
και τη λήψη των σχετικών α̟οτελεσµάτων.
Το αυτοκίνητο αυτό θα ̟αραχωρείται στην ε̟ίβλεψη µόνον στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρθηκαν ̟αρα̟άνω.
Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου βρίσκεται στην ̟εριοχή της
Αθήνας, ή σε άλλη ̟εριοχή εκτός Καβάλας, τότε η ̟αρα̟άνω µεταφορά δειγµάτων µ̟ορεί να
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αναφέρεται στην µεταφορά µέχρι το αεροδρόµιο ή το Σιδηροδροµικό Σταθµό για τη µεταφορά των δειγµάτων µε το αντίστοιχο µέσο, ανάλογα µε την ε̟ιλογή της Υ̟ηρεσίας (̟ου θα είναι συνάρτηση του µεγέθους του δείγµατος και των ̟ροβληµάτων ή και δα̟άνης µεταφοράς
του µε το αερο̟λάνο και του αντιµετω̟ιζόµενου βαθµού ε̟είγοντος, αλλά ̟άντοτε κατά την
α̟όλυτη κρίση της). Οι δα̟άνες α̟οστολής των δειγµάτων (µε ο̟οιοδή̟οτε κατάλληλο, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, µέσο) µέχρι το κεντρικό εργαστήριο ̟εριλαµβάνονται στις υ̟οχρεώσεις του αναδόχου, για τις ο̟οίες δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη αµοιβή.
Αρθρο 35 ο: Ε̟ίβλεψη
41.1 Ο ανάδοχος υ̟όκειται στον έλεγχο της Υ̟ηρεσίας, ̟ου εκ̟ροσω̟είται α̟ό το ̟ροσω̟ικό
Ε̟ίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να ε̟ιτρέ̟ει ελεύθερα την είσοδο στον ε̟ιβλέ̟οντα
και σε όλους τους εντεταλµένους για την ε̟ίβλεψη του έργου υ̟αλλήλους της Υ̟ηρεσίας στα
εργοτάξια, λατοµεία, α̟οθήκες, εργοστάσια κ.λ.̟. Το ίδιο ισχύει και για ό̟οιον άλλον, στον
ο̟οίο η Υ̟ηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.
41.2 Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να συµµορφώνεται ̟ρος τις έγγραφες εντολές της Υ̟ηρεσίας, ̟ου δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υ̟ηρεσία ε̟ιβλέ̟ει το έργο δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη, ̟ου ̟ροκύ̟τει
α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις, κ.λ.̟., ούτε εξασθενίζει τις ̟λήρεις και α̟οκλειστικές ευθύνες του και υ̟οχρεώσεις του ̟ου ε̟ιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµο̟ρασίας, της ̟αρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των
λοι̟ών Τευχών ∆ηµο̟ράτησης.
41.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την ε̟ίβλεψη και το ̟ροσω̟ικό της Υ̟ηρεσίας Ε̟ίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.̟.
Αρθρο 36 ο: Α̟οτύ̟ωση µορφής φυσικού εδάφους
Εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών το αργότερο α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης
και ο̟ωσδή̟οτε ̟ριν α̟ό την έναρξη εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα
̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την α̟οτύ̟ωση της µορφής του φυσικού εδάφους
(̟ασάλωση άξονα, έλεγχος υ̟αρχουσών υψοµετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων
εφόσον τούτο α̟αιτείται, λήψη διατοµών, α̟οτύ̟ωση υφισταµένων έργων ε̟ένδυσης και
λοι̟ά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενηµερώσει τα σχέδια της µελέτης τα ο̟οία
θα υ̟οβληθούν στην ∆/νουσα Υ̟ηρεσία. Οι εργασίες α̟οτύ̟ωσης θα ελέγχονται κατά την
εκτέλεσή τους α̟ό την ∆/νουσα Υ̟ηρεσία και θα ̟αραλαµβάνονται α̟ό αυτήν µε σύνταξη
σχετικού ̟ρωτοκόλλου. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και ̟αραλαβής θα ̟ραγµατο̟οιούνται
α̟ό κλιµάκιο της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας ̟ου θα ̟εριλαµβάνει τον ε̟ιβλέ̟οντα καθώς και έµ̟ειρους για το υ̟όψη αντικείµενο τεχνικούς, τα µέλη του ο̟οίου (κλιµακίου) θα είναι συνυ̟εύθυνα για την ορθότητα της α̟οτύ̟ωσης της µορφής του φυσικού εδάφους. Υ̟ογεγραµµένα και θεωρηµένα αντίγραφα των στοιχείων της α̟οτύ̟ωσης και του ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής θα στέλνονται εγκαίρως στην Προϊσταµένη Αρχή. Η ̟ροαναφερόµενη διαδικασία
µ̟ορεί να γίνει και τµηµατικά για ολοκληρωµένα τµήµατα έργου, αλλά ̟άντως ̟ριν την αναφερόµενη στην αρχή του ̟αρόντος άρθρου, ̟ροθεσµία και ̟ριν την έναρξη εργασιών για
κάθε τµήµα.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί α̟ό την ∆/νουσα Υ̟ηρεσία ε̟ί των, ενηµερωµένων µε
τα στοιχεία της α̟οτύ̟ωσης, σχεδίων της µελέτης, θα εγκριθεί α̟ό την Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο ̟ριν την έναρξη των εργασιών . Η ̟ροαναφερόµενη διαδικασία µ̟ορεί να γίνει και τµηµατικά.
Η Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ε̟ιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συµβατικών εργασιών.
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Άρθρο 37ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιµών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια.
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδας θα χρησιµο̟οιούνται τα νέα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια και τα αντίστοιχα ̟εριγραφικά τιµολόγια του
Υ̟ουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, ό̟ως αυτά θα ισχύουν κατά την ηµέρα δηµο̟ράτησης του έργου.
β. Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιµολογίου τα στον Προϋ̟ολογισµό αναγραφόµενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών, ό̟ου η σύντµηση Υ∆Ρ δηλώνει την Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, η σύντµηση Ο∆Ο σηµαίνει την
Ανάλυση Τιµών και Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων Οδο̟οιίας, η σύντµηση ΟΙΚ σηµαίνει
την ανάλυση τιµών έργων οικοδοµικών και η σύντµηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων.
Άρθρο 38: Α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.
1. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του, ή στο
̟ροσω̟ικό του φορέα του έργου, ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστο̟οιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ε̟αγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 ̟αρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. Στα ̟λαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται :
α. Να εκ̟ονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη ̟ροσωρινής σήµανσης έργων
κλ̟.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 ̟αρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα ̟ροστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), ό̟ως αυτό ρυθµίζεται µε τις α̟οφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε :
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τρο̟ο̟οιήσεις ή άλλες αναγκαίες ανα̟ροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016
(αρ. 138 ̟αρ.7).
γ. Να ε̟ιβλέ̟ει ανελλι̟ώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκ̟αιδεύει 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 ̟αρ.γ στους αλλοδα̟ούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση α̟ό αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται α̟αραίτητη ώστε να µ̟ορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρό̟ο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός
ειδικών ̟ερι̟τώσεων ό̟ου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα ̟ροαναφερόµενα της ̟αρ. 2, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας ̟ριν α̟ό την έναρξη των εργασιών, την
εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση, ̟ροκειµένου για εργοτάξιο µε ̟ροβλε̟όµενη διάρκεια εργασιών ̟ου θα υ̟ερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο ο̟οίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
̟ερισσότεροι α̟ό 20 εργαζόµενοι ή ο ̟ροβλε̟όµενος όγκος εργασίας θα υ̟ερβαίνει τα 500
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 ̟αρ. 12 και 13). Η γνωστο̟οίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το
̟αράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υ̟οδείξεις / ̟ροβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ̟οία α̟οτελούν τµήµα
της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3
̟αρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο
Ν.4412/2016 (αρ. 138 ̟αρ.7).
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γ. Να ανα̟τύξει, να ̟ροσαρµόσει και να συµ̟ληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν ̟αραλήψεις ̟ου θα δια̟ιστώσει ο ίδιος ή ̟ου θα του ζητηθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία), σύµφωνα µε
την µεθοδολογία ̟ου θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία,
τις ιδιαιτερότητές του, κλ̟ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, ̟ολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξο̟λισµός, κλ̟).
δ. Να ανα̟ροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να ̟εριληφθούν σε αυτά εργασίες ̟ου θα ̟ροκύψουν λόγω τρο̟ο̟οίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις ο̟οίες θα α̟αιτηθούν τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3
̟αρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο
Ν.4412/2016 (αρ. 138 ̟αρ.7).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3
̟αρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµ̟ληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους
και για τα άλλα εµ̟λεκόµενα µέρη ̟ου ̟αρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την ε̟ισκευή του έργου.
1. Το ̟εριεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.5-7) και στις
ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι
ο̟οίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138).
2. Η υ̟οχρέωση εκ̟όνησης ΣΑΥ ̟ροβλέ̟εται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.4), όταν :
α. Α̟αιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα α̟ασχοληθούν ̟ερισσότερα
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες ̟ου ̟ρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96
(αρθ.12 ̟αράρτηµα ΙΙ).
γ. Α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, ε̟ιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου α̟ό την αρµόδια Ε̟ιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 ̟αρ.1
εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. ̟ρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως α̟αραίτητο στοιχείο για την ̟ροσωρινή και την οριστική ̟αραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172).
4. Μετά την α̟ο̟εράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κ̟όνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ ̟εριλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. ̟ρωτ. ∆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 υ̟οχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο α̟ασχολήσει λιγότερους α̟ό 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 ̟αρ.1 και αρ.12 ̟αρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν α̟ασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 ̟αρ.2 και αρ. 4 έως 25).
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γ. Τα ̟αρα̟άνω καθήκοντα µ̟ορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην ε̟ιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της ε̟ιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υ̟ηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της ε̟ιχείρησης γίνεται εγγράφως α̟ό τον ανάδοχο
και αντίγραφό της κοινο̟οιείται στην το̟ική Ε̟ιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε α̟αραίτητα α̟ό αντίστοιχη δήλωση α̟οδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Σ τα ̟ λαίσια τ ων υ ̟οχρεώσεων τ ου αναδόχου κ αθώς κ αι τ ων : τ εχνικού ασφαλείας και
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υ̟οχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γρα̟τή εκτίµηση ̟ρος τον ανάδοχο, α̟ό τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων ̟ου αφορούν οµάδες εργαζοµένων ̟ου εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους
Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ. 1 α και ̟αρ.3-8).
2. Βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο ο̟οίο θα αναγράφουν τις
υ̟οδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 ̟αρ.1 και
αρ.17 ̟αρ.1).
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει ενυ̟όγραφα γνώση των υ̟οδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται α̟ό την αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γρα̟τές υ̟οδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 ̟αρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις α̟όψεις του και να τις κοινο̟οιεί και στην Ε̟ιτρο̟ή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκ̟ρόσω̟ο των εργαζοµένων
των ο̟οίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα άρθρα 4 και 5 του
Ν.3850/10.
Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας η διαφορά ε̟ιλύεται α̟ό τον ε̟ιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται η αιτία και η ̟εριγραφή του ατυχήµατος
και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2β).
Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται για την α̟οτρο̟ή ε̟ανάληψης ̟αρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες ε̟ιθεωρήσεις εργασίας, στις ̟λησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον ο̟οίο
υ̟άγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον ̟ρόκειται
̟ερί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία ̟ου δύναται
να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων ̟ου είχαν ως συνέ̟εια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 ̟αρ.9).__
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ),
όταν α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας, ̟ριν
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υ̟ουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω Υ.Α, α̟ό τις κατά τό̟ους ∆/νσεις, Τµήµατα
ή Γραφεία Ε̟ιθεώρησης Εργασίας και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ε̟ιβλέ̟οντες µηχ/κούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας, α̟ό τους υ̟όχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, α̟ό το αρµόδιο όργανο ελέγχου ό̟ως ο ε̟ιθεωρητής εργασίας, κλ̟ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.̟ρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
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3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
Για την ̟ιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, ̟ρέ̟ει αυτό να συσχετίζεται µε
το Η Μ Α.
Στα ̟λαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµ̟λουτισµός του ΣΑΥ και ε̟ίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή των αναγραφόµενων υ̟οδείξεων / δια̟ιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρό̟ο αυτό διευκολύνεται και ε̟ιτυγχάνεται ο στόχος της ̟ρόληψης του ατυχήµατος.
4. Α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
̟αρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και ̟ερίφραξη του ̟εριβάλλοντα χώρου του εργοταξίου
µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή στη σήµανση και ̟ερίφραξη των ε̟ικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆
305//96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ. 18.1).
β. Τον εντο̟ισµό και τον έλεγχο ̟ροϋ̟αρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτρο̟ή τυχόν υ̟αρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω α̟ό το εργοτάξιο, ώστε να ̟αρέχεται ̟ροστασία στους εργαζόµενους α̟ό τον κίνδυνο ηλεκτρο̟ληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
̟αρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή
αερίων κλ̟) και τα α̟αιτούµενα µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων α̟ό τ ους κ ινδύνους τ
ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV µέρος Α,
̟αρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώ̟ισης εκτάκτων καταστάσεων ό̟ως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, ̟υρασφάλεια, εκκένωση χώρων α̟ό τους εργαζόµενους,
̟ρόληψη - αντιµετώ̟ιση ̟υρκαγιών & ε̟ικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύ̟αρξη ̟υροσβεστήρων, κλ̟. :
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10
(αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση ̟αροχής ̟ρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξο̟λισµού
(ύ̟αρξη χώρων ̟ρώτων βοηθειών, φαρµακείου, α̟οχωρητηρίων, νι̟τήρων, κλ̟) : Π∆
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96
(αρ.12 ̟αράρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους ό̟ως : ̟ροστατευτικά κράνη, µ̟ότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλ̟, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των ̟ροτέρων σχετικά µε τους κινδύνους α̟ό τους ο̟οίους τους ̟ροστατεύει ο εξο̟λισµός 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 τρο̟ο̟. αυτής
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96
(αρ.9,̟αρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση
– ενα̟όθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί ̟αράγοντες κλ̟
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται :
α. Να ̟ροβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκο̟ό την ασφαλή διέλευση
των ̟εζών και των οχηµάτων α̟ό την ̟εριοχή 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)
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- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υ̟οχρεώσεις και µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των ̟εζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους ̟όλεων
και οικισµών ̟ου ̟ροορίζονται για την κυκλοφορία ̟εζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την
τρο̟. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις α̟αιτήσεις ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες ενα̟όθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και ̟εζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τρο̟. αυτού:
Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί
τις α̟αιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών ̟ροβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού
εργοταξίου, κλ̟ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,̟αραρτ.IVµέρος Α,
̟αρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να ̟ροβεί στα α̟αραίτητα µέτρα ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, α̟οθήκευσης, 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 ̟αραρτ. IV µέρος Α ̟αρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τρο̟.
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων ̟ου αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) ̟ροφυλάξεις της οσφυϊκής
χώρας και της ράχης α̟ό χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) ̟ροστασία α̟ό
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς ̟αράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξο̟λισµοί εργασίας - α̟οδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξο̟λισµοί 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 λοι̟ού εξο̟λισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλ̟ ) : Π∆ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τρο̟. αυτού:
Π∆.89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (̟αραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ.IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.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 ̟αραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ,
̟αρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Α̟οδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Α̟οδεικτικά ̟ληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, ̟αρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (̟αραρτ. II, ̟αρ.2.1).
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξο̟λισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο ο̟οίο θα καταχωρούνται τα
α̟οτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α ̟αρ.3 και 6).
7. Πιστο̟οιητικό ε̟ανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. ̟αρ.7 ).

28

5.Νοµοθετήµατα ̟ου ̟εριέχουν ̟ρόσθετα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα ο̟οία τηρούνται κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, ̟έρα α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα, ̟ρόσθετα
α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω α̟αιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα ̟αρακάτω 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 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, ̟αρ.11), ΚΥΑ 3329/89
και η τρο̟. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τρο̟. αυτού Π∆ 2/06, Π∆
212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλ̟), 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, ̟αρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και
οι τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η
τρο̟. αυτού :
Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ. 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 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ.IV µέρος Α ̟αρ.1, 10
και µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκο̟ής & λοι̟ές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Α̟όφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλ̟.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ.
ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ. 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοι̟ών υ̟ογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υ̟όγειοι σταθµοί ̟αραγωγής ενέργειας και εργασίες ̟ου εκτελούνται στα υ̟όγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω α̟ό την ε̟ιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο̟. 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
τρο̟. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υ̟οθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση ̟υθµένα θαλάσσης, κατασκευή ̟ροβλήτας κλ̟ µε
χρήση ̟λωτών ναυ̟ηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν
1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12,
̟αραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.8.3 και ̟αρ.13).
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6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις ̟ου ̟εριλαµβάνουν τα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76
ΦΕΚ 337/Α/76
Π. ∆. 395/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 126/Α/83
Π. ∆. 396/94
ΦΕΚ 220/Α/94
Ν. 1396/83
Π. ∆. 397/94
ΦΕΚ 221/Α/94
Ν. 1430/84
ΦΕΚ 49/Α/84
ΦΕΚ 67/Α/95
Ν. 2168/ 93
ΦΕΚ 147/Α/93
Π. ∆. 105/95
Ν. 2696/99
ΦΕΚ 57/Α/99
Π. ∆. 455/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 50/Α/07
Π. ∆. 305/96
ΦΕΚ 212/Α/96
Ν. 3542/07
Π. ∆. 89/99
ΦΕΚ 94/Α/99
Ν. 3669/08
ΦΕΚ 116/Α/08
ΦΕΚ 241/Α/00
Ν. 3850/10
ΦΕΚ 84/Α/10
Π. ∆. 304/00
Ν. 4030/12
ΦΕΚ 249/Α/12
Π. ∆. 155/04
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 147/Α/16
Π. ∆. 176/05
ΦΕΚ 227/Α/05
Ν. 4412/16
Π. ∆. 149/06
ΦΕΚ 159/Α/06
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΦΕΚ 268/Α/06
Π. ∆. 413/77
ΦΕΚ 128/Α/77
Π. ∆. 2/06
Π. ∆. 95/78
ΦΕΚ 20/Α/78
Π. ∆. 212/06
ΦΕΚ 212/Α/06
Π. ∆. 82/10
ΦΕΚ 145/Α/10
Π. ∆. 216/78
ΦΕΚ 47/Α/78
ΦΕΚ 97/Α/10
Π. ∆. 778/80
ΦΕΚ 193/Α/80
Π. ∆. 57/10
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Π. ∆. 1073/81
ΦΕΚ 260/A/81
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
Π. ∆. 225/89
ΦΕΚ 106/Α/89
ΥΑ 130646/84
ΦΕΚ 154/Β/84
ΚΥΑ 3329/89
ΦΕΚ 132/Β/89
ΦΕΚ 31/Α/90
Π. ∆. 31/90
ΦΕΚ 138/Β/91
ΚΥΑ 8243/1113/91
Π. ∆. 70/90
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 187/Β/93
Π. ∆. 85/91
ΦΕΚ 38/Α/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΦΕΚ 180/Α/91
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΦΕΚ 765/Β/93
Π. ∆. 499/91

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Α̟όφ. 7568.Φ.700.1/96

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΦΕΚ 450/Β/94
ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/∆/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01
ΦΕΚ 266/Β/01
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΦΕΚ 155/Β/96

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Άρθρο 45ο: Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση α̟οζηµιώσεων
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση α̟ό τον κύριο του έργου για ο̟οιαδή̟οτε βλάβη ε̟έρχεται στα έργα, για ο̟οιαδή̟οτε φθορά ή α̟ώλεια υλικών και γενικά
για ο̟οιαδή̟οτε ζηµιά του ̟ου οφείλεται σε αµέλεια, α̟ρονοησία ή ανε̟ιτηδειότητα αυτού
ή του ̟ροσω̟ικού του, ή σε µη χρήση των καταλλήλων µέσων ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη αιτία,
εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις υ̟αιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του
τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 1 του αρ. 157 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος
να α̟οκαταστήσει τις βλάβες ̟ου τον βαρύνουν µε δικές του δα̟άνες.
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Για την αναγνώριση των α̟οζηµιώσεων α̟ό ανώτερη βία εφαρµόζεται η διαδικασία
του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 εφαρµόζεται ανάλογα και για τον
καθορισµό α̟οζηµίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες α̟οκατάστασης ή ̟ρόληψης
κινδύνων σε έργα ̟ου εκτελέσθηκαν καθώς και σε ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες οι βλάβες οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία ̟ου εξαιρείται α̟ό την ευθύνη του αναδόχου.
Μετά την έγγραφη διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας ̟ου κοινο̟οιείται στην
Προϊσταµένη Αρχή εκτελούνται εργασίες για α̟οκατάσταση βλαβών ̟ου οφείλεται σε
χρήση του έργου ̟ου ̟αραδόθηκε για χρήση ̟ριν α̟ό την ̟αραλαβή, ό̟ως ορίζεται στην
̟αρ. 10 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 39ο: Α̟ολογιστικές εργασίες
Η εκτέλεση α̟ολογιστικών εργασιών και η ̟ροµήθεια υλικών α̟ολογιστικά ε̟ιτρέ̟εται µόνο ύστερα α̟ό έγγραφη διαταγή και έγκριση της Υ̟ηρεσίας για εργασίες ̟ου δεν
είναι δυνατόν να ε̟ιµετρηθούν ή να κοστολογηθούν διαφορετικά.
Γενικά για την εκτέλεση α̟ολογιστικών εργασιών εφαρµόζεται το άρθρο 154 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 40ο: Πληροφοριακές ̟ινακίδες
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να το̟οθετήσει ̟ληροφοριακές ̟ινακίδες µε δικές
του δα̟άνες σε σηµεία ̟ου θα υ̟οδείξει η ε̟ιβλέ̟ουσα αρχή.
Η ̟ινακίδα θα είναι σύµφωνα µε το αρ. 1376/24-02-1997 έγγραφο της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Γνώση του εγγράφου µ̟ορούν α̟οκτήσουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, έτσι ώστε το κόστος κατασκευής των δυο ̟ινακίδων να συνεκτιµηθεί στην ̟ροσφορά του αναδόχου.
Η υ̟ηρεσία δικαιούται να ζητήσει και την αναγραφή ̟ροσθέτων στοιχείων .
Η το̟οθέτηση των ̟ινακίδων θα ̟ρέ̟ει να γίνει εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικού.
Η άρνηση του ανάδοχου να το̟οθετήσει τις ̟ινακίδες σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της
Υ̟ηρεσίας και εντός του χρονικού διαστήµατος ̟ου έχει ορισθεί, είναι ε̟αρκής λόγος για την
έκ̟τωση του αναδόχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016.

Καβάλα 24 / 5 /2017

Καβάλα 24

/ 5 /2017

Καβάλα 24 / 5 /2017

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.∆.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Ε.

Τσιµηρίκα Μαρία

Νεστορίδης Ιωάννης

Θωµάς Καραβάς

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αγρ. Το̟ογράφος Μηχανικός
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