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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (Ε..Τ.) 
 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας Ε..Τ. 
 
 Σο τεύχος αυτό της Ειδικής υγγραφής Τποχρεώσεων (Ε..Τ) αφορά τους γενικούς και 
ειδικούς όρους και τις συμπληρωματικές Σεχνικές Προδιαγραφές  με βάση τα οποία  θα εκτε-
λεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα  και περιγράφεται στην 
Σεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους Ν. 4412/2016  «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 
147/Α΄/08-08-2016) και τους όρους του Ν. 3669 (Κ.Δ.Ε.) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΥΕΚ 116/Α΄/18-06-2008) στο μέρος που ισχύει, 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα 
διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ  που θα χορηγηθούν  από την Τπηρεσία καθώς 
και με τις έγγραφες οδηγίες της. 
  
 
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της Εργολαβικής ύμβασης. 
 

2.1 Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση εργασιών επισκευής/ συντήρη-

σης/ ανακατασκευής τμήματος της στέγης και των φθαρμένων στοιχείων του κτιρίου.. 
2.2 Αναλυτικά τα ανωτέρω έργα περιγράφονται στο τεύχος της Σεχνικής Περιγραφής των 

εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης. 
2.3 Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου δεν απαιτείται η τή-

ρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όμως κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος 
θα πρέπει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ισχύουσα Περιβαλ-
λοντική Νομοθεσία που αφορούν τόσο την εκτέλεση εργασιών όσο και την διαχείριση κάθε 
είδους αποβλήτων χωρίς την απαίτηση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης του Αναδόχου για 
την τήρηση των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων. 

 
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων. 
 

3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.  
Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων. 

3.2 ύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύ-
θυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Τπηρεσία δεν α-
παλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

 ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
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3.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίη-
ση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσης υγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκε-
κριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά 
και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη 
μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, 
συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι πα-
ντός κινδύνου. 

3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομε-
ρειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το 
στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. 

 Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο τεύχος των Σεχνικών Προδιαγραφών που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΑΔ/οικ/273/30-
07-2012 Απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων και όπου δεν αναφέρονται, όπως αυτές περιγράφονται στο τι-
μολόγιο της Τπηρεσίας. 

3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη απο-
ζημίωση του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση 
δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο 
της κατασκευής.  

3.6 Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, 
λατομεία κ.λ.π.), που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρ-
κεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπο-
χρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρί-
τους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσω-
πικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέ-
τρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθε-
σίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόλη-
ψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.9 ε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη 
εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τπηρεσίας. 

 
Άρθρο 4ο: Σεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
 

Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Τπουργείου Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-
07-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΥΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπλη-
ρωτή Τπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και 
αφορούν στις κατηγορίες των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Σο 
ΥΕΚ 2524/Β/16-08-2016 για την «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ)» και η με αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/07-
09-2016 εγκύκλιος 17 «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών 
Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ)».   

Όσες τυχόν από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα εθνικά κανονιστικά κείμε-
να εξακολουθούν να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκρι-
θείσες ΕΣΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
(hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΤΑ.   
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Αν στα τεύχη των Σεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί 
και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα 
στην παρούσα Ε..Τ. ή με τους όρους του Σιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν 
κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Σιμολογίου και της παρούσας Ε..Τ. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων 
που καθορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντί-
στοιχα άρθρα του Σιμολογίου. 
 Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται 
στις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και απο-
φάσεις. 
 
Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 
 
 Λόγω του ότι ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τηρηθεί απα-
ρέγκλιτα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της ύμβασης 
χωρίς το Υ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 
Άρθρο 6ο: ύμβαση κατασκευής του έργου. 
 
 Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζουν τα 
άρθρα 105 και 135 του Ν.4412/16 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85 
όπως ισχύει. 

Σα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφε-
ρόμενα παρακάτω. ε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύ-
ος καθορίζεται  ως κατωτέρω:  
  
Σο συμφωνητικό. 
Η Διακήρυξη. 
Η Οικονομική Προσφορά. 
Σο Σιμολόγιο Δημοπράτησης  
Η Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων (Ε..Τ.). 
Η Σεχνική Περιγραφή (Σ.Π.).  
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
Σο ΣΕΤΔ 
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
Σο εγκεκριμένο Φρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, 
επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 
(1)  Σα εγκεκριμένα ενιαία Σιμολόγια  
(2) Οι Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ), που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Σε-
χνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΥΕΚ 
2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδο-
μών, Μεταφορών & Δικτύων.  
(3)  Οι Ευρωκώδικες. 
(4)  Όσες από τις Πρότυπες Σεχνικές Προδιαγραφές (Π.Σ.Π.) του ΤΠΕΦΩΔΕ (ή του τ. ΤΔΕ) και 
προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Σ. και ISO δεν αντίκεινται στις εγκεκριμένες ΕΣΕΠ. 
 
υμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις που αναφέ-
ρονται στην  Ε..Τ.  
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ε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 
συμβατικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στην Τπηρεσία και ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ' αυτήν, χωρίς να δικαιούται 
να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 
 
 
Άρθρο 7ο: Προθεσμίες. 
 
1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολο-

γιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
2. Δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες. 
3. Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ανά ένα ή δύο μήνες για το πρώτο εξάμηνο κατασκευής 

του έργου, θα διαμορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016. 

4. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 
4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.  

5. την περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν 
τεθείσες τμηματικές  προθεσμίες   κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποι-
νικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
 
Άρθρο 8ο: Φρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Τπηρεσία πρόγραμμα που 
θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους χρόνους εκτελέσεως των απαιτουμένων εργασιών αλλά και 
εκείνους των απαραιτήτων προεργασιών, δοκιμών κ.λ.π. όπως απαιτείται ή ορίζεται στην 
παρούσα και στα άλλα τεύχη της υμβάσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι 
περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες άμεσες ή έμμεσες, για την ε-
μπρόθεσμη κατασκευή του έργου. 

8.1.1 Κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει κατά τη 
κατασκευή, να παρεμποδίζονται βασικές λειτουργίες στην περιοχή, ώστε να δυσμενοποιη-
θεί η υφιστάμενη κατάσταση, έστω και προσωρινώς σε κανένα σημείο της περιοχής, εξ αι-
τίας της κατασκευής των έργων. 

 Επίσης κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά το δυ-
νατόν, τα κατασκευαζόμενα έργα έναντι κατακλίσεων από ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αι-
τιών. 

8.2 Σο πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 145 του 
Ν.4412/2016, θα περιλαμβάνει: 

8.2.1 Λεπτομερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου με 
διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με ευθύ-
νη της Τπηρεσίας Επίβλεψης. 

 Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή υπολογισμό 
της διάρκειας που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 

8.2.2 Επισύρετε η προσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από άλλους φο-
ρείς εκτός από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια (καθορι-
σμός μεγίστων - ελάχιστων) όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της παρούσας ύμ-
βασης. 

8.2.3 Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριό-
τητα με ανάλυση της, κατά μονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότη-
τας για τις εργασίες του Σιμολογίου, ή και τις προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Σι-
μολόγιο). 

8.2.4 Διευκρίνηση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσμίες π.χ. 
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 * Δραστηριότητα   Γενικές εκσκαφές 
 * υνολική ποσότητα   ................... μ3 
 * υνολική διάρκεια   ................... ημερολογιακές ημέρες 
 * Προβλεπόμενη κατασκευαστική 
   δυνατότητα    ................... μ3 ανά εργάσιμη ημέρα 
 * Προβλεπόμενος βαθμός 
   προσπάθειας    Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. για  
       7ωρη εργασία ανά ημέρα και πέντε 
       εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα. 
 Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δημοπρατούνται με ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας 

χρονικής ασφάλειας για τυχόν μεταβολή τους. 
8.2.5 Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος ( όταν απαιτείται) θα πρέπει να 

προβλέπεται διάστημα ίσο προς 30 ημέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την Τπηρε-
σία (και με την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την υποβαλλόμενη μελέτη). 

8.3 Με βάση την παραπάνω   από τον ανάδοχο τα παρακάτω: 
8.3.1 Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM), (δεν απαιτείται). 
8.3.2 Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούμενα, με αναφορά 

στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες 
και δαπάνες ανά μήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων 
δαπανών για εργασίες ανά μήνα. 

8.3.3 Πρόγραμμα με μορφή σχηματικής κάτοψης (δεν απαιτείται). 
8.3.4 Πίνακα κατ' είδος εργασίας συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, επιχώματα κ.λ.π. ανάλογα με 

τη φύση και κατηγορία του έργου) των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών και 
μηνιαίας προβλεπόμενης απορρόφησης πιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα περιλαμ-
βάνει εργασίες Ο.Ε. - Γ.Ε., μελέτες, προβλεπόμενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις, 
Υ.Π.Α. κ.λ.π. και στο τέλος του πίνακα θα φαίνεται το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβο-
λής). 

 τον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συμπλήρωση ποσο-
τήτων εργασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά 
την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου μηνός. 

8.3.5 Πίνακας απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού και χρονοδιάγραμμα απασχόλησής 
του στο έργο. 

8.3.6 Πίνακα διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού με τις αποδόσεις του κάθε μηχανήματος. 
8.3.7 Σεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω. 
8.4 Επισημαίνεται ότι οι τυχόν σημαντικές και συνολικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου, 

θα παρθούν σαν υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διά-
γραμμα δικτυωτής ανάλυσης των παραπάνω παρ. 2 και 3. 

8.5 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της ύμβασης και μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Φρονοδιάγραμμα 
Κατασκευής του Έργου". 

8.5.1 Σο χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόμενες αποκλειστικές 
και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Τπηρεσίας.  Οι 
πληροφορίες και μορφές του χρονοδιαγράμματος τούτου δεν θα είναι λιγότερες από εκεί-
νες που περιγράφονται στις παρ.2 και 3. 

8.5.2 ε περίπτωση παρατηρήσεων της Τπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα υπο-
βληθεί, το χρονοδιάγραμμα της παραπάνω παρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα πρέπει να περι-
λάβει τις παρατηρήσεις αυτές. 

8.5.3 Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά τα πα-
ραπάνω, συνεπάγεται τη διαδικασία της έκπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 160 του 
Ν.4412/2016. 

8.5.4 Μετά την υποβολή του προγράμματος η Τπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, ή 
όπως θα το τροποποιήσει, μέσα σε δέκα (15) ημέρες από την υποβολή του. 
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8.6.1 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση 
του χρονοδιαγράμματος, που όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Τπηρεσία τριμηνιαία έκθεση προό-
δου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου. 

 Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. 
8.6.2 Επί πλέον ο ανάδοχος οφείλει μαζί με την παραπάνω τριμηνιαία έκθεση προόδου να 

υποβάλει στην επίβλεψη και σε πέντε (5) αντίτυπα: 
8.6.2.1 Αντίγραφο του χρονοδιαγράμματος (GANTT), όπως αυτό οριστικοποιήθηκε σύμφω-

να με τη πραγματική κατάσταση ως ανωτέρω με ένδειξη της πορείας των εργασιών σε σχέ-
ση με τις αρχικές προβλέψεις (εγκεκριμένο πρόγραμμα). 

8.6.2.2 Αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων με προσθήκη σε ειδική στήλη παρα-
τηρήσεων, των μεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις, δηλαδή ανακεφαλαι-
ωτικά το μέρος που εκτελέσθηκε, αυτό που υπολείπεται, την τυχόν μεταβολή του ρυθμού 
κ.λ.π. 

 Σα παραπάνω στοιχεία (ανά τριμηνιαία υποβολή) είναι επιβοηθητικά για τον έλεγχο της 
πορείας των εργασιών του αναδόχου, και για την σύγκριση με την πορεία που επιβάλλεται 
για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που 
δεσμεύουν τον ανάδοχο και όχι την Τπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή συμφωνήσει, ή δεν 
αντιδράσει. 

 
8.7 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συ-

ντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λε-
πτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων, που θα περιλαμβά-
νει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 
8.8 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρχή κάθε μήνα σε πέντε σειρές 

αντίγραφο του προγράμματος σε μορφή σχηματικής κάτοψης που αναφέρεται στην 
παρ.8.3.3. στο οποίο θα απεικονίζονται οι εργασίες σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 
 1. Οι απεικονιζόμενες με λευκό χρώμα, εργασίες θα είναι αυτές που δεν εκτελούνται ακόμα 
 2. Οι απεικονιζόμενες με απλή διαγράμμιση, εργασίες θα είναι οι προς εκτέλεση του τρέχο-

ντα μήνα. 
3. Οι απεικονιζόμενες με ρομβοειδή διαγράμμιση, εργασίες θα είναι οι περαιωμένες τον τε-

λευταίο μήνα. 
 4. Οι απεικονιζόμενες με μαύρο χρώμα, εργασίες θα είναι οι παλιές περαιωμένες (πριν τον 

τελευταίο μήνα). 
 Επίσης θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλει σε πέντε σειρές αντίγραφο του πίνακα που ανα-

φέρεται στην παρ.7.3.4 συμπληρωμένο με τα στοιχεία των εκτελεσθεισών εργασιών και πι-
στώσεων που έχουν απορροφηθεί μέχρι τον τρέχοντα μήνα. 

8.9 Η Τπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή 
μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τε-
χνικών και λοιπών επί μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε 
κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής 
σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέ-
ψεις του χρονοδιαγράμματος. 

8.10 ε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του 
αντικειμένου) θα συντάσσεται νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύ-
ουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. 

 
Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες. 
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την περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 
του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις. 
 
 Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω 
απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Τπηρεσία έγκαιρα, για την 
λήψη των απαραίτητων μέτρων και οδηγιών. 
 Συχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο αν πράγματι επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 
 
Άρθρο 11ο: Φρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου. 
 
 11.1. Φρόνος εγγυήσεως 
 
 Λόγω της φύσης των εργασιών (εργασίες συντήρησης πρασίνου) ο χρόνος της υπο-
χρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο ορίζεται στους δέκα πέντε (15) μήνες από 

την βεβαίωση περαίωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 171 του Ν.4412/2016, πέραν 
του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή το έργου. 
 Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται 
βεβαίωση περαίωσης του έργου. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυή-
σεως να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε 
φθορά που προέρχεται από την κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών 
από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν.4412/2016. 
 
 11.2. Παραλαβή του έργου 
 
 Για την Διοικητική 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 ποιότητα του έργου 
 
 α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή 
οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του 
τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρ-
χουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάστα-
ση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν 
πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 
 β. ημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να 
χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.  
Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνε-
ται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Τπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλε-
ψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές 
που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις μηνιαίες 
ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 8. 
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 γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται 
ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν 
από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήμα-
τα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 
κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
 δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι 
έχει μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς 
και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έρ-
γου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του. 
 ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που 
αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμ-
μόρφωσή του προς τη σύμβαση. 
 στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα ερ-
γολαβία προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και 
ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών.  Για την ενδεχόμε-
νη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω και αν διατα-
χθεί από την Τπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου 
πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 

ζ. ύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο 
για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υ-
πεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Τπηρεσία δεν α-
παλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

η. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλι-
κών που θα χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και 
των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων 
 
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των να προβεί στην κατάλληλη 
σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων 
από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: 
«Οδηγίες ήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώσεις και μέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώ-
ρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Σις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 καιαρ. 52) και την 
τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικά όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

 
13.1 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων 

της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης 
συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) ελεγχόμενης από την Τπηρεσία 
και εγκρινόμενης από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας (έκδοση απόφασης). 

13.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να 
προβαίνει στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων 
των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων 
κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΣΠ σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός 
ή εντός κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις 
ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΤΠΔΕ (ΥΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και 
τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες 
και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας 
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και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει 
την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυ-
τών που εκτελούνται απολογιστικά. 

13.3 ε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε α-
νέκκλητη ποινική ρήτρα 15 € για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέ-
ση που επιβάλλεται. 
ε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρ-
θηκε ανωτέρω, η Τπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμε-
νων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί 
εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογα-
ριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευ-
θύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση 
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του. 
 
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γε-
νικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, 
την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως 
π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές ή 
αγρούς. 

Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του  ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύ-
τερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευ-
χθεί η καταστροφή του . 

Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξα-
κριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τε-
χνικών έργων της οδού. 

ε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο α-
νάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις 
αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη 
τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους 
του Δημοσίου. 
 
Άρθρο 15ο: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής 

         δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
 
 α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας 
κ.λ.π. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκατα-
στάσεις κάθε φύσης που παραμένουν.  Σέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, 
περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμε-
ταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής 
ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π.  Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί 
στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανά-
δοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των 
παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή 
οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα 
αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με 
τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βα-
ρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δα-
πάνες του. 
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 γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει απο-
δεκτή.  Οι τιμές του Σιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από 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 πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάλη-
ψης των έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΣΕ, σωλήνες 
ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έρ-
γων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανι-
σμούς, Τπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση 
γραμμών κ.λ.π. 
 ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω ε-
μποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιού-
ται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που 
παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών απομά-
κρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π.  Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των 
έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω 
εταιρειών. 
 ε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανά-
δοχο. 
 
Άρθρο 16ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Τπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Τπη-
ρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες 
που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. 
 Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ι-
κριώματα κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει 
κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Τπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 
 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολά-
βους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις 
παρυφές της περιοχής του έργου. 
 
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος. 
 
 α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του 
διατίθεται από την Τπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζη-
μιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, από-
θεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από 
μηχανικά μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π.   Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοί-
κους της περιοχής για την μετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (κα-
τασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άμεσων ή 
έμμεσων ζημιών ή πρόκλησης πλημμυρών. Η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέω-
ση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 
 β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται 
πλήρως προς την εγκύκλιο Τπ. Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Πε-
ριβαλλοντική Νομοθεσία. 
 γ. ε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που 
δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την 
Τπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα 
μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έρ-
γα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, 
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με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης 
προθεσμίας. 
 
 δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωμα-
τουργικών εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκ-
σκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων 
ορυγμάτων. 
 Όπως αναφέρεται και στην παρ.19.1γ αυτής της Ε..Τ. οι  οποιεσδήποτε αποθέσεις 
προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη δημιουργούν οποιοδήποτε 
πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών και της Τπηρεσί-
ας. 
 ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστά-
σεις παραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 
 

στ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα  με την ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 με 
την υπογραφή της σύμβασης του έργου να καταθέσει στην Τπηρεσία σύμβαση με εγκεκρι-
μένο ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

 
ζ. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ανωτέρω 

ΚΤΑ, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή 
κατεδάφισης  να καταθέσει στην Τπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από ε-
γκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 
 
 
Άρθρο 18ο: Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
 

Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 
18.1 τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβά-

νονται: 
α. Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Σιμολογίου. 
β. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. σε συν-

δυασμό με το άρθρο 1 της παρούσας (σύμφωνα πάντα με οδηγίες της Δ/νσας υπηρεσί-
ας). 

γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν 
για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.  Επίσης οι τυ-
χόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατα-
σκευή των εργοταξιακών αυτών οδών. 

 Διευκρινίζεται εδώ ότι η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον 
Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης, 
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανά-
δοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, 
τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί 
η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Τπηρεσία δεν θα 
του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 

 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 
χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Τπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει 
καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που 
σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο 
ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο περι-
βάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. 

δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς 
επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το χέδιο Ασφαλείας και Τγείας και το Υάκελο Ασφά-
λειας και Τγείας (Υ.Α.Τ.) σύμφωνα με το Π.Δ.305/96. 
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ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Πρότυπο ISO 10005: 1995 η σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα, το ο-
ποίο πρέπει να υποβάλλει εντός δύο μηνών από την έναρξη του έργου, αν το έργο εμπίπτει 
στις υποχρεώσεις σύνταξης ΠΠΕ. 

18.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή 
άλλων που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Σιμολογίου και των λοι-
πών Όρων Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου.  Οι χρόνοι για την εκπλή-
ρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις 
της Τπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 6 προθεσμίες εκτέλεσης του έρ-
γου. 

18.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων 
που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

18.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργα-
τών και εργασίας Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία 
να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων.  Η Τπηρε-
σία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανω-
τέρω αιτίες. 

18.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργα-
σίες που έχουν εκτελεστεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Τπηρεσίες να παρα-
λάβει και να ενσωματώσει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η 
προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π. 

 Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές 
μονάδας του Σιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών 
δυσμενών συνθηκών κ.λ.π. 

 Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά, 
συσκευές κ.λ.π. 

18.6  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει 
για την έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύ-
θυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Ε-
πίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις με 
ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑΞ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγματοποίηση 
τους 

18.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΤΑ 
36259/1757/Ε103/10 (ΥΕΚ-1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι  και πρόγραμμα για την εναλ-
λακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

18.8  Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους ανα-
γκαίους χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Τπηρεσία δεν θα ανα-
γνωρίσει καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσε-
ως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυ-
τονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα 
στον πέριξ του έργου χώρο και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επί-
βλεψης. 

 
 
Άρθρο 19ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων. 
 
 19.1. Σο δικαίωμα του ποιοτικού ελέγχου. 
 
 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσμένα τμήματα 
ή φάσεις των εργασιών, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Τπηρεσίας και αποσκοπεί στον 
έλεγχο της ποιότητας των πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων υλικών, στους τρόπους και με-
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θόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονι-
σμούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της ύμβασης. 
 Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές 
θεωρούνται ως τα ελάχιστα. 
 Η Τπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποι-
ουδήποτε είδους, σε οποιοδήποτε είδος υλικού ή τμήμα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κα-
τάλληλες προς τούτο εντολές προς το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο 
από τα μέχρι τότε αποτελέσματα του ελέγχου. 
 Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Τπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηρι-
ακών δοκιμών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε 
ισχύουσες Σεχνικές Προδιαγραφές. 
 Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει 
αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων μέσων.  την περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνα-
τή διευκόλυνση προς την Τπηρεσία χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 
19.2. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Τπηρεσία  
 και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων. 
 
 Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Τπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι ανα-
γκαία. 
 Η Τπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην περί-
πτωση που θα ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει 
απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λ.π. 
 ε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο 
δυνατό διάστημα. 
 
19.3 Δικαιώματα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από  
την Τπηρεσία. 
 
 ε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Τπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος 
να έχει ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο 
δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα 
στο εργαστήριο της Τπηρεσίας. 
 Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα 
πρέπει να αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηρι-
ακή δοκιμή, παρουσία του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αναδόχου, 
στα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών χολών, εφ' όσον 
ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της οποίας θα 
είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή).  Κατά το μέσο 
διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν 
μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του. 
 Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε 
δυσμενή αποτελέσματα και έγιναν από την Τπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε 
ζητήσει τούτο εγγράφως.  Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 
 
19.4. χέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και  
          αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου. 
 
 Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευ-
θύνη, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την 
αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του έργου. 
 ε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, 
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης 
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πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 "Ακαταλλη-
λότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης" και τους λοιπούς όρους της ύμβα-
σης. 
 
Άρθρο 20ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρμογή των σχεδίων -  
          Αντιμετώπιση ασυμφωνίας στοιχείων σχεδίων. 
 
20.1 Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και 

ο ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση αυτής. 
20.2 Με την υπογραφή της υμβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα 

Τπηρεσία όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέ-
δια που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης. 

20.3 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να 
προβεί στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση: 

α. Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε 
περίπτωση δε ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την 
απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση. 

β. Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση ε-
κάστου επί μέρους έργου. 

γ. Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαμήκων 
έργων σύμφωνα με τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις ενδείξεις που αναγρά-
φονται στα σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη προσαρμογή των χαράξεων στις τοπικές συν-
θήκες από μικρομεταθέσεις των αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθμήσει τους άξονες που πασσά-
λωσε, να συντάξει τις μηκοτομές του εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψό-
μετρα πυθμένα, ορυγμάτων κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν 
συμπληρωματικά τοπογραφικά στοιχεία. 

δ. Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και εφαρμο-
γές των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων. 

 Σα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέ-
πουσα Τπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα. 

Η Επιβλέπουσα Τπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία ά-
μεσα και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών. 

Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Τπηρεσία επί των, ενημε-
ρωμένων με τα στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προ-
ϊσταμένη Τπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών 
. Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά. 

Η Προϊσταμένη Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις 
των συμβατικών εργασιών. 

 Με δεδομένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματι-
κά, για κάθε μία αυτοτελή ομάδα έργων που απαρτίζουν τη ύμβαση, βάσει του Προγράμ-
ματος του άρθρου 6 της παρούσης. 

  
20.4 Σροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης 
 Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως του 

έργου, παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριμένων μελετών, θα κα-
λείται ο μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. 

 ε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του μελετητή θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο 
άρθρο 144 του Ν.4412/2016. 

 Σα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του έργου δια-
πιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης. 

 Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται με από-
φαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, με γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού υμβουλίου 
κατασκευών και μετά τη διατύπωση της γνώμης του μελετητή άρθρο 144 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 21ο: Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας. 
 
 21.1. Γενικοί όροι. 
 Ρητώς συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έρ-
γου σύμφωνα με τη γεωμετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, 
όπως φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόμενα στις Σεχνικές Προδιαγραφές. 
 Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, κα-
μία υπέρβαση διαστάσεων στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραμμές, στις κλίσεις και 
στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την γεωμετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών. 
 Διευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυ-
ξήσεως διαστάσεων το γεγονός ότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την 
κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε με τη ύμβαση την εκτέλεση του 
έργου σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιμές του Σιμολογίου είναι ενιαίες και 
αμετάβλητες από τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των εργασιών και απ' τη δυνα-
τότητα ή απ' το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (βαρέων, μεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης 
των εργασιών με εργατικά χέρια. 
 Επομένως, έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα 
σχέδια, επιμετρούνται με τις διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζομένων στις Σεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 

21.2. Έλεγχοι γεωμετρίας. 
 Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων, 
για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των σχεδίων της Μελέτης. 
 Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Τπη-
ρεσία. 
 Η μέριμνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα ο-
ποία σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο της Τπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο. 
 ε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη δια-
κοπή των εργασιών και τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της ύμβασης. 
 

21.3 Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου. 
 Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθμίσεις, διατομές, σχέδια 
κ.λ.π., εάν απαιτηθούν, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιμεύουν και σαν επιμε-
τρητικά και καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, τηρουμένων των διατάξεων των 
παρ.25.1 και 25.2 του παρόντος άρθρου. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 22ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια. 
 
22.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί 

στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή 
του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Τπηρεσία.  Οι 
καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του 
έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Τπηρεσίας. 

22.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτη-
θούν για τη διαμόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. 

 Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέ-
λεση των εργασιών. 
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22.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνε-
ται να το κενώσει από τα υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες 
του και να το παραδώσει στην Τπηρεσία καθαρό, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα 
στο σχετικό άρθρο 17 της Γ..Τ. 

22.4 Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη δια-
μόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική 
αιτία, γιατί κατά την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώ-
ση των τοπικών συνθηκών. 

22.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι 
την ημέρα περαίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το 
έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα. 

 Κάθε αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή. 
22.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, 

των καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, 
με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και 
της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών.  Αν οι συνθήκες του έργου ή ο 
κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας, την από-
θεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να 
προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφο-
ρών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές 
μονάδας των εργασιών. 

 
 
Άρθρο 23ο: Έλεγχος προσκομιζομένων ειδών και υλικών. 
 

23.1 Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την εν-
σωμάτωσή τους σ' αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Σεχνικών Προδιαγραφών και γε-
νικότερα των όρων της σύμβασης. 

 Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην 
παρούσα Ε..Τ., στις Σεχνικές Προδιαγραφές, στο Σιμολόγιο Προσφοράς και στους λοι-
πούς όρους δημοπράτησης. 

23.2 Προέλευση υλικών 
 Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων: 
 "Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Φω-

ρών του Ενιαίου Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Σεχνικών Προδιαγραφών του έργου". 

Όλα τα υλικά θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Τπηρεσίας και η επιλογή θα γίνε-
ται από την Τπηρεσία βάσει δειγματολογίων που θα προσκομίζει ο ανάδοχος. τη συνολι-
κή τιμή του τιμολογίου θα περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες π.χ. για τυχόν 
κοψίματα που απαιτούνται, παλαιών ή νέων γύψινων λωρίδων, γωνιών, καθώς και μετα-
φορά, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, γραφείων βιβλιοθηκών, αρχείων 
κλπ.  

Επίσης, η Τπηρεσία δύναται να επιλέξει πολλαπλές αποχρώσεις σε όλα τα είδη των 
χρωματισμών, χωρίς καμία επιβάρυνση (λόγω κοψιμάτων, γύψινων κορνιζών κλπ.)  

Ειδικά για τους εξωτερικούς χρωματισμούς, τα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιη-
τικά ποιότητος και τουλάχιστον 10ετη εγγύηση στην αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες 
και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 
23.3  Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων - 

σήμανση CE ελαττώματα - παράλειψη συντήρησης. 
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Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγο-
ράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.  

Ιδιαιτέρως, τονίζεται η Κ.Τ.Α. ΤΠΑΝ – ΤΠΤΜΕΔΙ, υπ’ αριθ. 6690 στο ΥΕΚ 1914 Β 15-
06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και προγενέστερες σχετικές 
ΚΤΑ, με ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις 
δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να συμμορφώνονται με 
τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερ-
θεί στο Ελληνικό ύστημα Συποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. Κατά συνέπεια η 
ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρ-
θρα των υμβατικών Σιμολογίων, οι ΣΤ και οι λοιπές υμβατικές Προδιαγραφές αναφέ-
ρουν τούτο ρητά ή όχι. Αν τα υλικά που εμπίπτουν στα ανωτέρω δεν διαθέτουν πιστοποίη-
ση CE θα απομακρύνονται από το έργο.  

Θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη σήμανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε μη 
χρονολογημένες εκδόσεις (δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυ-
τών).        

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Τπουργείων, 
Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα 
της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της 
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφά-
νιση κ.λ.π. 

Η μη ενάσκηση ελέγχου ή η μη πιθανή διάγνωση ελαττωμάτων κατά τον έλεγχο που 
έγινε στα προσκομισθέντα και χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την ευθύνη του για την επιλογή τους και από την υποχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου. 

Αν προκύψει πραγματική αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλο ή εν μέρει προμήθειας 
των υλικών που αναφέρονται στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προμηθευτεί άλ-
λες, η χρήση των οποίων θα γίνει από αυτόν, ύστερα από έγκριση της Σεχνικής Τπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την έγκριση αυτή της Σεχνικής Τπη-
ρεσίας. 

ε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 
εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και 
όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 
των υλικών αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 
υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγ-
γράφως. 

Σα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, 
μετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, 
ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

Σα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην 
αποκλειστική ευθύνη του. 

ε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλει-
ψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 24ο: Μηχανήματα και μέσα. 
 
24.1α Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει 

και μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθε-
σμη εκτέλεση του έργου (βλέπε και άρθρο 6 της παρούσας). 

24.1β Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή 
τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των 
εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή ε-
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ντολή της Τπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τπηρεσίας. 

 
 
Άρθρο 25ο: Αρτιότητα των κατασκευών. 
 
 α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που 
προβλέπονται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδο-
χο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφά-
νιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 
 β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται 
κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Τπηρε-
σίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατα-
σκευή κα άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά τμήμα-
τα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 
 
 
Άρθρο 26ο: Σρόπος επιμέτρησης εργασιών. 
 

26.1 Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου. 
26.2 Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμε-
τρουμένου μέρους να συντάξει αναλυτική επιμέτρηση και ΠΠΑΕ και να τα υποβάλει στη 
Δ/νουσα Τπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 
136 του Ν.4412/2016 και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέ-
τρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή ζυγίσεως α-
ντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 

26.3 την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε α-
ναλυτική επιμέτρηση η Διευθύνουσα Τπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως 
μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών. 

26.4 Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151). 
 
Άρθρο 27ο: Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί. 
 
 Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσο-
νται 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 λοιπές  διατάξεις που ισχύουν την ημέρα που θα γίνει η 
δημοπρασία.  

 
 
 

Άρθρο 29ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. 
 
 Σο ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ 
στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του υμβατικού 
Σιμολογίου και των Νέων τιμών. Η δαπάνη για το Υ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

τα  γενικά έξοδα του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που  τον 
βαρύνουν αποκλειστικά: 
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Δημοσίευσης Διακηρύξεων Δημοπρασίας και συμφωνητικού.  
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών εκμισθωτών ή μισθωτών: 
Α. Σων περιοχών δανείων χωματισμών ή αποθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και αποθηκεύ-
σεως  υλικών.  
Β. Σων θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και γενικά εργοταξίου. 
Γ. Σων προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και αποθηκεύσεως των πά-
σης φύσεως υλικών.  
Δ. Σων πηγών λήψεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μετά από έγκριση της Τπηρεσίας και 
των οδών προσπελάσεως προς αυτές είτε ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου χωρίς το Δημόσιο να έχει καμία υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες της 
απαλλοτρίωσης τους.  
Σο Δημόσιο επίσης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης του αναδό-
χου είτε για τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατο-
μείων και των άλλων πηγών είτε από κάποια ανάγκη που παρουσιάσθηκε για την δημιουργία 
εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως είτε 
από δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.  
Κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που απαιτούνται για τις πηγές  των υλι-
κών όπως επίσης και κατασκευής και συντήρησης των παρακαμπτηρίων για την καλή και α-
σφαλή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας που γινόταν από τον δρόμο που κατασκευάζεται, βελ-
τιώνεται κ.λ.π. για όσο διάστημα θα διαρκεί η εκτέλεση του έργου.  
Όσον αφορά  τους δρόμους που βρίσκονται σε λειτουργία ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι 
δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα με βάρος μεγαλύτερο από εκείνο με το οποίο έχει υπολο-
γιστεί η αντοχή του οδοστρώματος ώστε να μην έχουμε κάποια καταστροφή του. Οπωσδήποτε 
αν χρησιμοποιεί τέτοιους δρόμους (με τους παραπάνω περιορισμούς)  ο ανάδοχος είναι υπο-
χρεωμένος να τους συντηρεί μέχρι να τελειώσει το έργο, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από 
το Δημόσιο, με το υλικό που είναι  κατασκευασμένη  η επιφάνεια κυλίσεως τους έτσι ώστε η 
κατάσταση τους καθόλη την διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι  τουλάχιστον η ίδια με 
αυτή που ήταν πριν από την έναρξη του έργου.  
Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ίσως προκύψουν κατά την   εκτέλεση του έργου 
από την εκμετάλλευση των πηγών υλικών και από άλλη εργολαβία, προηγούμενη  ή επόμενη 
και την δημιουργία και αποκάλυψη για τον λόγο αυτό νέων πηγών υλικών μαζί με τις επιβα-
ρύνσεις  που είναι απαραίτητες για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του   έργου.  
Οι δαπάνες συμπλήρωσης και προσαρμογής των στοιχείων των μελετών που θα παραδοθούν  
στον ανάδοχο προς τα δεδομένα του εδάφους. 
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται και που γίνονται απαραίτητα από 
διπλωματούχο Πολιτικό ή Σοπογράφο Μηχανικό για την εφαρμογή των στοιχείων της μελέ-
της για την εκτέλεση του έργου και τις επιμετρήσεις δηλ. αναπασσαλώσεις του άξονα της ο-
δού, χωροσταθμίσεις, λήψεις διατομών κ.λ.π. όσες φορές  απαιτείται αυτό κατά την διάρκεια 
της εκτέλεσης του έργου, όποτε πρέπει να υποβάλλονται σε 6 πλουν 
Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης του έργου. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης (της αρχικής και τυχόν επαναλήψεων) 
Οι δαπάνες  που αναφέρονται στο άρθρο 138 του  Ν.4412/2016. 
Σο έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά (συμπεριλαμβανομέ-
νης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων υμβάσεων, της κράτησης της συμφωνίας μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και 
Π.Ο.ΕΜΔΤΔΑ κλπ).  
 
Άρθρο 30ο: Υωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides) 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Τπηρεσία ηλεκτρονικά έγχρω-
μες φωτογραφίες των στοιχείων του έργου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς 
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και στην τελική μορφή του, όπως το έργο θα κατασκευασθεί τελικά και να εκτυπώσει αυτές 
που θα επιλέξει η επίβλεψη. 
 
Άρθρο 31ο: ύνταξη μητρώου του έργου. 
 
 Η Ανάδοχος Επιχείρηση υποχρεούται, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Σιμολογίου, 
να καταρτίσει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Τπηρεσία το Μητρώο του Έργου, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πάντως πριν από την προ-
σωρινή παραλαβή. 
 Σο υπόψη Μητρώο του Έργου θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα εξής: 
α) Αναλυτικό Πίνακα απογραφής στον οποίο θα εμφαίνονται όλα τα επί μέρους έργα 
(γραμμικά και σημειακά) που απαρτίζουν το  έργο. 
β) χέδια σε πρόσφορες κατά περίπτωση κλίμακες, της Γενικής Διατάξεως και των επί 
μέρους έργων ως και λοιπά τεχνικά στοιχεία των έργων τούτων, που να αποδίδουν 
κατά το μέτρο του δυνατού τη θέση, τη μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτών και τις συνθήκες λειτουργικότητας αυτών. 
γ) Διαγράμματα σε κατάλληλες κλίμακες των απαλλοτριωθεισών υπό και υπέρ του 
Δημοσίου ζωνών καταλήψεως των έργων. 
δ) Σεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υ-
ψόμετρα-συντεταγμένες) μετά αυτοσχεδίων, ενδεικτικών της θέσης αυτών. 
ε) Έκθεση επί της μελέτης  εφαρμογής και κατασκευής του έργου εφαρμογής καθώς 
και απολογισμό του συνολικού κόστους του έργου. 
στ) Λήψη και εκτύπωση εγχρώμων φωτογραφιών, διαστάσεων τουλάχιστον 10Φ15 εκ. 
κατά τα διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου. 
Σο σύμφωνα με τα παραπάνω συντασσόμενο Μητρώο του Έργου θα έχει ιδιαιτέρως 
επιμελημένη παρουσίαση και η Διευθύνουσα Τπηρεσία μπορεί να το επιστρέψει στην 
Ανάδοχο προς επανασύνταξη και επανυποβολή, εφόσον διαπιστώσει κατά την κρίση 
της πως αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 
Όλα τα στοιχεία του Μητρώου, αριθμούμενα και ταξινομούμενα σε φακέλους, θα υ-
ποβληθούν σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 
Η δαπάνη για το ανωτέρω Μητρώο επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται, 
σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του Σιμολογίου στην οικονομική προσφορά της 
Αναδόχου, η οποία και διαμορφώνεται προς τούτο, αναλόγως. 
Η Εργολαβία θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, αν δεν  υποβληθεί στην Διευθύνουσα 
Τπηρεσία το μητρώο έργου. 

Σο μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Δ/νουσα Τπηρεσία μαζί με την τελική επι-
μέτρηση. 
  
 
Άρθρο 32ο:   Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο  
 
  Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 138,  139 και 140 του Ν.4412/2016 σχετικά με 
το προσωπικό ισχύουν   και οι, στις επόμενες παραγράφους, αναφερόμενοι όροι.   
1. Κατά την υπογραφή της ύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Τπηρεσία τον Αντίκλητό 
του, κάτοικο Καβάλας εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιουμένων εγγράφων 
σ' αυτόν, μαζί με έγγραφη αποδοχή του διοριζομένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρι-
κών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που βρίσκεται σε αυτά.        
2. Σο βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της ύμβασης κα-
τασκευής του έργου , θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 
γραφείου.  
3. Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έμπειρος διπλωματούχος Πολιτικός 
Μηχανικός Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχιούχος Πολ/κός Μηχ/κός ΣΕ, 5ετούς του-
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λάχιστον πείρας, με κατασκευαστική πείρα σημαντικών έργων Τδραυλικών,  που θα διορίζε-
ται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Τπηρεσίας. 
     Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Διπλωματούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος 
θα υποβάλλει στην Τπηρεσία, πριν από την υπογραφή της ύμβασης, όλες τις πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και λοιπά  λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα 
του. Η Τπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην  δώσει την έγκρισή της για τον 
προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απα-
ραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμε-
νος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα  την Ελληνική 
γλώσσα. ε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας.  
 Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 
υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται 
μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπό-
ψη έργο. 
Όταν ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο 
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και 
θα έχει εγκριθεί από την υπηρεσία.        
4. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμ-
βολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, 
περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της 
Τπηρεσίας επί τόπου του 'Εργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπο-
γραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.). 
5. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων 
προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προ-
ϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Τπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να απο-
δέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. 
6. Η Τπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της 
για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επί-
σης στην έγγραφη έγκριση της Τπηρεσίας.        
Επίσης η Τπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσω-

πικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.        
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση 
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος 
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Τπηρεσία.  

Για το προσωπικό  που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στην 
διευθύνουσα Τπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγρά-
φεται  και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου  αυτού  αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την εργοληπτική επιχεί-
ρηση, τα στελέχη  και τους υπαλλήλους της επιχείρησης, καθώς και για τους υπαλλήλους της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 
     
 
 
 
Άρθρο 33ο: Εκλογή προσωπικού του αναδόχου – ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό  
 
1. χετικά με την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος εκτός των  υποχρεώσεων που καθορί-
ζουν οι διατάξεις των άρθρων 138, 139 και 140 του Ν.4412/2016, είναι υποχρεωμένος να συμ-
μορφωθεί και προς τα παρακάτω: 
2. Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου και 
του αντικαταστάτου του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο που αφορά στην Δ/νση 
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Έργων από τον Ανάδοχο) υποχρεούται να στελεχώσει μονίμως τα γραφεία του στο εργοτάξιο 
με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακο-
λούθηση και εκτέλεση του έργου. το παραπάνω προσωπικό θα περιλαμβάνεται απαραίτητα 
για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον τα παρακάτω: 

2.1 Ένας έμπειρος Εργοδηγός επί τόπου του έργου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του. 
2.2 Οι παραπάνω τεχνικοί θα υπογράφουν το ημερολόγιο του έργου καθημερινά, ο καθέ-
νας για τον τομέα συνυπευθυνότητας  του και ο εκπρόσωπος του Αναδόχου ή ο βοηθός 
αναπληρωτής του για όλους του τομείς, και ιδιαίτερα για τους εργαστηριακούς ελέγχους. 

3. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα Νομοθεσία.  Σο αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική 
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την 
ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 
4. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βι-
βλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα 
ελέγχεται η διανομή τους. 
5. ε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
άρθρου τούτου, η Τπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπερι-
φορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ 
θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Σούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό 
είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.  
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την 
Δ/νουσα υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυ-
ρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή. 
6. Η Τπηρεσία μπορεί να διατάσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό ό-
ταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 
 
 
Άρθρο 34ο: Διάθεση γραφείου και ευκολιών στην επίβλεψη  
 
1. ΓΡΑΥΕΙΟ Δεν απαιτείται 
 
2. ΕΤΚΟΛΙΕ 
 To βραδύτερο σε σαράντα (40) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι διαθέτει για χρήση της επίβλεψης:        
α. 'Ενα 4θέσιο αυτοκίνητο τύπου Jeep ή άλλο, με οδηγό καθ' όλες τις μέρες και ώρες που εκτε-
λούνται εργασίες στο έργο για όλη την περίοδο εκτέλεσης του έργου μέχρι και την προσωρινή 
παραλαβή. 
ημειώνεται ότι η Τπηρεσία θα μπορεί να κάνει χρήση, σύμφωνα με τα παραπάνω, του αυτο-
κινήτου με οδηγό τις ώρες που γίνονται εργασίες στο έργο ακόμη και εκτός ωραρίου Δημοσί-
ων Τπηρεσιών και τις ώρες που εκτελούνται εργασίες από τον Ανάδοχο με υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού του. 
β. 'Ενα κατάλληλο αυτοκίνητο με οδηγό για την μεταφορά των δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου 
και τη λήψη των σχετικών αποτελεσμάτων. 
Σο αυτοκίνητο αυτό θα παραχωρείται στην επίβλεψη μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρθη-
καν παραπάνω. 
την περίπτωση κατά την οποία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου βρίσκεται στην περιοχή της 
Αθήνας, ή σε άλλη περιοχή εκτός Καβάλας, τότε η παραπάνω μεταφορά δειγμάτων μπορεί να 
αναφέρεται στην μεταφορά μέχρι το αεροδρόμιο ή το ιδηροδρομικό ταθμό για τη μεταφο-
ρά των δειγμάτων με το αντίστοιχο μέσο, ανάλογα με την επιλογή της Τπηρεσίας (που θα εί-
ναι συνάρτηση του μεγέθους του δείγματος και των προβλημάτων ή και δαπάνης μεταφοράς 
του με το αεροπλάνο και του αντιμετωπιζόμενου βαθμού επείγοντος, αλλά πάντοτε κατά την 
απόλυτη κρίση της). Οι δαπάνες αποστολής των δειγμάτων (με οποιοδήποτε κατάλληλο, σύμ-
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φωνα με τα παραπάνω, μέσο) μέχρι το κεντρικό εργαστήριο περιλαμβάνονται στις υποχρεώ-
σεις  του αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή.   
      
Αρθρο 35 ο:  Επίβλεψη         

41.1  Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Τπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 
Επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα 
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Τπηρεσίας στα 
εργοτάξια,  λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Σο ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον 
οποίο η Τπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.         
41.2  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Τπη-
ρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Σο ότι η Τπηρε-
σία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξα-
σθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι ό-
ροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε..Τ., της Σεχνικής Περιγραφής και των 
λοιπών Σευχών Δημοπράτησης.         
41.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Τπηρεσίας Επί-
βλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.         
 
Αρθρο 36 ο: Αποτύπωση μορφής φυσικού εδάφους  
Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης 
και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα 
πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους 
(πασάλωση άξονα, έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων 
εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατομών, αποτύπωση υφισταμένων έργων επένδυσης και 
λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενημερώσει τα σχέδια της μελέτης τα οποία 
θα υποβληθούν στην Δ/νουσα Τπηρεσία. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την 
εκτέλεσή τους από την Δ/νουσα Τπηρεσία και θα παραλαμβάνονται από αυτήν με σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγματοποιούνται 
από κλιμάκιο της Δ/νουσας Τπηρεσίας που θα περιλαμβάνει τον επιβλέποντα καθώς και έ-
μπειρους για το υπόψη αντικείμενο τεχνικούς, τα μέλη του οποίου (κλιμακίου) θα είναι συνυ-
πεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους.   Τπογεγραμ-
μένα και θεωρημένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παρα-
λαβής θα στέλνονται εγκαίρως στην Προϊσταμένη Αρχή. Η προαναφερόμενη διαδικασία 
μπορεί να γίνει και τμηματικά για ολοκληρωμένα τμήματα έργου, αλλά πάντως πριν την α-
ναφερόμενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσμία και πριν την έναρξη εργασιών για 
κάθε τμήμα. 
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Τπηρεσία επί των, ενημερωμένων με 
τα στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης,  θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Τπηρε-
σία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών . Η προαναφερόμε-
νη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά. 
Η Προϊσταμένη Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβα-
τικών εργασιών. 
 
 
Άρθρο 37ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Σιμολόγια. 
 
 α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Σιμών Μονάδας θα χρησιμοποι-
ούνται τα νέα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του 
Τπουργείου ΠΕΦΩΔΕ, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου. 
 β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Σιμολογίου τα στον Προϋ-
πολογισμό αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Σιμών, όπου η σύ-
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ντμηση ΤΔΡ δηλώνει την Ανάλυση Σιμών Τδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την 
Ανάλυση Σιμών και Περιγραφικό Σιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει 
την ανάλυση τιμών έργων οικοδομικών και η σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Σιμών Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Έργων. 
 
Άρθρο 38: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχι-
στοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατα-
σκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
2. τα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016  (αρθ. 138 παρ.7). 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο χέδιο Ασφά-
λειας και Τγείας (ΑΤ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιά-
γραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπρο-
σαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 
(αρ. 138 παρ.7). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργα-
ζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε 
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατα-
νοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 
ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδι-
κευμένη εταιρεία). 
 
3. ύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακό-
λουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - χέδιο Ασφάλειας Τγείας ( ΑΤ ) - Υάκελος Ασφά-
λειας Τγείας (ΥΑΤ) και συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια ερ-
γασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΑΤ-ΥΑΤ τ α ο ποία αποτελούν τμήμα 
της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΑΤ-ΥΑΤ της μελέτης (τυχόν πα-
ραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Τπηρεσία), σύμφωνα με 
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, 
τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πο-
λιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύ-
ψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προ-
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βλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
ε. Να τηρήσει τα ΑΤ-ΥΑΤ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΩΔΕ και να τα έχει στη διάθε-
ση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. υμπληρωματικές αναφορές στο χέδιο Ασφάλειας Τγείας (ΑΤ) και στο Υάκελο Ασφά-
λειας Τγείας (ΥΑΤ). 
Σο ΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κα-
τασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΥΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 
ΤΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ οι 
οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΑΤ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται υντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 
του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχο-
ντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΑΤ,ΥΑΤ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 
εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 ε-
γκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του .ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παρα-
λαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ, η οποία ενσωμα-
τώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΥΑΤ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου 
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην ε κπόνηση τ ου  ΑΤ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Υ ΑΤ περι-
λαμβάνονται στην ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του 
(τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 
 
 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων α-
σφάλειας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έρ-
γο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Σα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε ά-
τομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Τπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραί-
τητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
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δ.  τα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς κ αι τ ων : τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοι-
χείων : 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Σεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρεί-
ται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποι-
εί και στην Επιτροπή Τγείας και Ασφάλειας (Ε.Τ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων 
των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 
Ν.3850/10. 
ε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Σα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, κατα-
χωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 
να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικα-
νότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).__ 
 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυα-
σμό με την Τ.Α 130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργασίας. 
Σο ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Τ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Σμήματα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Τπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτι-
κών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρ-
μόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
 
 
3.4 υσχετισμός χεδίου Ασφάλειας Τγείας (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του  ΑΤ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 
το Η Μ Α. 
τα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και ε-
μπλουτισμός του ΑΤ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφό-
μενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΑΤ. 
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Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Σην ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 
με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Σον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγω-
γών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, 
παρ.2). 
γ. Ση σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κ ινδύνους τ 
ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 
παρ.6). 
δ. Ση λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυ-
γής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυ-
ροσβεστήρων, κλπ. : 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 
ε. Σην εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Σην εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργα-
ζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κιν-
δύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
για τη χρήση του : 
Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής 
ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 
 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 
– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: 
«Οδηγίες ήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Σις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις ο-
δούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: 
Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
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γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συ-
σκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού 
εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρ-
τωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 
αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, 
των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 
ΠΔ.89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 
β. Σα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
ημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκα-
τάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 
 
 
5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργα-
σιών του εκτελούμενου έργου. 
Σα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
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Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 
2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ 
Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 
και η τροπ. αυτής : Τ.Α. Υ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 
212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού : 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Ερ-
γασίες σε στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 
και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 πα-
ραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(ήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέρ-
γειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλ-
λης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 
ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
(Τποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 
1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμ-
βάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ: 
                 «ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 

 
ΥΕΚ 337/Α/76 
ΥΕΚ 126/Α/83 
ΥΕΚ 49/Α/84 
ΥΕΚ 147/Α/93 
ΥΕΚ 57/Α/99 

 
Π. Δ. 395/94 
Π. Δ. 396/94 
Π. Δ. 397/94 
Π. Δ. 105/95 
Π. Δ. 455/95 

 
ΥΕΚ 220/Α/94 
ΥΕΚ 220/Α/94 
ΥΕΚ 221/Α/94 
ΥΕΚ 67/Α/95 
ΥΕΚ 268/Α/95 
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Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
Ν. 4412/16 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
Π. Δ. 413/77 
Π. Δ. 95/78 
Π. Δ. 216/78 
Π. Δ. 778/80 
Π. Δ. 1073/81 
Π. Δ. 225/89 
Π. Δ. 31/90 
Π. Δ. 70/90 
Π. Δ. 85/91 
Π. Δ. 499/91 
 

ΥΕΚ 50/Α/07 
ΥΕΚ 116/Α/08 
ΥΕΚ 84/Α/10 
ΥΕΚ 249/Α/12 
ΥΕΚ 147/Α/16 
ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 
ΥΕΚ 128/Α/77 
ΥΕΚ 20/Α/78 
ΥΕΚ 47/Α/78 
ΥΕΚ 193/Α/80 
ΥΕΚ 260/A/81 
ΥΕΚ 106/Α/89 
ΥΕΚ 31/Α/90 
ΥΕΚ 31/Α/90 
ΥΕΚ 38/Α/91 
ΥΕΚ 180/Α/91 

Π. Δ. 305/96 
Π. Δ. 89/99 
Π. Δ. 304/00 
Π. Δ. 155/04 
Π. Δ. 176/05 
Π. Δ. 149/06 
Π. Δ. 2/06 
Π. Δ. 212/06 
Π. Δ. 82/10 
Π. Δ. 57/10 
Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ 
ΤΑ 130646/84 
ΚΤΑ 3329/89 
ΚΤΑ 8243/1113/91 
ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93 

ΥΕΚ 212/Α/96 
ΥΕΚ 94/Α/99 
ΥΕΚ 241/Α/00 
ΥΕΚ 121/Α/04 
ΥΕΚ 227/Α/05 
ΥΕΚ 159/Α/06 
ΥΕΚ 268/Α/06 
ΥΕΚ 212/Α/06 
ΥΕΚ 145/Α/10 
ΥΕΚ 97/Α/10 
ΑΠΟΥΑΕΙ 
ΥΕΚ 154/Β/84 
ΥΕΚ 132/Β/89 
ΥΕΚ 138/Β/91 
ΥΕΚ 187/Β/93 
ΥΕΚ 765/Β/93 

 
Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ 
ΚΤΑ αρ. 8881/94 
ΤΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 
ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 
ΤΑ 3131.1/20/95/95 
ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 
ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96 
Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03 
ΚΤΑ αρ.6952/11 
ΤΑ 3046/304/89 
ΤΑ Υ.28/18787/1032/00 
ΤΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 
ΤΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Υ.700.1/96 

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

 
Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε 

 
 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΥΖ 

 
Άρθρο 45ο:  Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου  για οποια-
δήποτε  βλάβη επέρχεται στα έργα,  για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και  γενικά 
για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια,  απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού 
ή του προσωπικού του,  ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,  
εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 157 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

Για την αναγνώριση των αποζημιώσεων από 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 αποζημίωσης του  αναδόχου για  τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης 
κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν καθώς  και σε  περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες ο-
φείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύ-
νη του αναδόχου. 

Μετά την έγγραφη διαταγή της Διευθύνουσας Τπηρεσίας  που  κοινοποιείται στην   
Προϊσταμένη  Αρχή  εκτελούνται  εργασίες  για  αποκατάσταση  βλαβών  που οφείλεται  σε 
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χρήση του έργου που παραδόθηκε για χρήση πριν από την  παραλαβή, όπως ορίζεται στην 
παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 39ο: Απολογιστικές εργασίες 

Η  εκτέλεση  απολογιστικών εργασιών και η προμήθεια υλικών  απολογιστικά επιτρέ-
πεται μόνο ύστερα από έγγραφη διαταγή και έγκριση της Τπηρεσίας για εργασίες που δεν 
είναι δυνατόν να επιμετρηθούν ή να κοστολογηθούν διαφορετικά. 

Γενικά για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρμόζεται το άρθρο 154 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 40ο: Πληροφοριακές πινακίδες  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες με δικές 
του δαπάνες σε σημεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή. 

Η πινακίδα θα είναι σύμφωνα με το αρ. 1376/24-02-1997 έγγραφο της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

Γνώση του εγγράφου μπορούν αποκτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, έτσι ώστε το κό-
στος κατασκευής των δυο πινακίδων να συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 

Η υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει και την αναγραφή προσθέτων στοιχείων .  
Η τοποθέτηση των πινακίδων θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα ημερολογιακών ημε-

ρών από την υπογραφή του συμφωνητικού.   
Η άρνηση του ανάδοχου να τοποθετήσει τις πινακίδες σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Τπηρεσίας και εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ορισθεί, είναι επαρκής λόγος για την 
έκπτωση του  αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 
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