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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΡΘΡΟ  1Ο:  

Αντικείµενο εργολαβίας  
ΑΡΘΡΟ  2Ο: Μελέτες (σύνταξη από ανάδοχο) 
ΑΡΘΡΟ  3Ο: Αδειοδοτήσεις Εγκρίσεις Έργου 
ΑΡΘΡΟ  4Ο: Μητρώο Έργου 
ΑΡΘΡΟ  5ο: Προθεσµίες 
ΑΡΘΡΟ  6Ο: Πριµ 
ΑΡΘΡΟ  7Ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής 
ΑΡΘΡΟ  8Ο: Προκαταβολές  
ΑΡΘΡΟ  9Ο. ∆ιασφάλιση Ποιότητας  
ΑΡΘΡΟ 10Ο: Στοιχεία Πεδίου Έργου 
ΑΡΘΡΟ 11Ο: Πηγές προέλευσης υλικών 
ΑΡΘΡΟ 12Ο: Προµήθεια ασφάλτου 
ΑΡΘΡΟ 13Ο: Αναθεώρηση τιµών 
ΑΡΘΡΟ 14Ο: Εργαστήριο δοκιµών 
ΑΡΘΡΟ 15Ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι 
ΑΡΘΡΟ 16Ο: Καταµέτρηση εργασιών - Πιστοποιήσεις 
ΑΡΘΡΟ 17Ο: Ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 
ΑΡΘΡΟ 18Ο: Κρατήσεις 
ΑΡΘΡΟ 19Ο: Απρόβλεπτα 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ∆ιεύθυνση έργου - Προσωπικό 
ΑΡΘΡΟ 21Ο: Χρόνος εγγύησης 
ΑΡΘΡΟ 22Ο: ∆ιακοπή εργασιών 
ΑΡΘΡΟ 23Ο: Τιµές µονάδος τιµολογίου προσφοράς 
ΑΡΘΡΟ 24Ο: Μέτρα ασφάλειας κυκλοφορίας - Σήµανση  
ΑΡΘΡΟ 25Ο: Προστασία Περιβάλλοντος  
ΑΡΘΡΟ 26Ο: Φύλαξη υλικών - Κατασκευών και µέσων 
ΑΡΘΡΟ 27Ο: Πρόληψη ατυχηµάτων - Μέτρα υγιεινής 
ΑΡΘΡΟ 28Ο: Εγκαταστάσεις εργολάβου - Φωτισµός 
ΑΡΘΡΟ 29ο: Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 
ΑΡΘΡΟ 30Ο: Ειδικές ∆απάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
ΑΡΘΡΟ 31Ο: Χρήση της οδού  
ΑΡΘΡΟ 32Ο: Τήρηση Νόµων κ.λ.π. ∆ιατάξεων  
ΑΡΘΡΟ 33Ο: Αρχαιότητες  
ΑΡΘΡΟ 34Ο: Γενικές Τινές ∆ιατάξεις – Φωτογραφίες- ∆ηµοσιότητα Έργου  
ΑΡΘΡΟ 35ο: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Ορισµοί – συντοµογραφίες   
 

Έργο ή Εργολαβία : καλείται το πλήρες Συµβατικό Αντικείµενο που εντέλλεται να κατασκευαστεί, 

όπως περιγράφεται από την Τεχνική Μελέτη και τα Συµβατικά τεύχη µε τίτλο «Βιοκλιµατική 

αναβάθµιση του ∆ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορρόα της 

Θήβας». 

Κύριος του έργου (ΚτΕ): ∆ήµος Θηβαίων 

Φορέας υλοποίησης του έργου: είναι ο ∆ήµος Θηβαίων που έχει αναλάβει, δια της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του, την εκπόνηση και έγκριση της µελέτης, τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης και 

διενέργεια της ∆ηµοπράτησης σύµφωνα µε τους Όρους της ∆ιακήρυξης και την εν γένει ∆ιοίκηση 

και Επίβλεψη του εν λόγω έργου 

Εργοδότης: ∆ήµος Θηβαίων 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε τον 

εργοδότη Σύµβαση της παραγράφου 7στ  του άρθρου 1 του Ν.3669/2008. 

Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Θηβαίων. 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Θηβαίων. 

Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη 

Σύµβαση αµοιβή του αναδόχου.  

 
Σύµβαση: είναι το ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφεται ανάµεσα στον εκπρόσωπο του Φορέα 
υλοποίησης και του Ανάδοχου και αφορά στους Όρους και στις προϋποθέσεις που θα 
κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο, καθώς επίσης και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
των συµβαλλόµενων µερών. Αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης θεωρείται η ∆ιακήρυξη καθώς 
και τα αναφερόµενα σε αυτήν τεύχη και µελέτες που ονοµάζονται και Συµβατικά τεύχη. 
 
Υπεργολαβία: θα καλείται η Σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ του Ανάδοχου και Εργοληπτικής 
επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 80 για την κατασκευή µέρους του έργου 
που έχει αναληφθεί από τον Ανάδοχο. Ο Υπεργολάβος θεωρείται “εγκεκριµένος” όταν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 του Ν.3669/08. 
 
Συµβατικό αντικείµενο της Εργολαβίας: συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον 
Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ιδιωτικό Συµφωνητικό και τα 
αναπόσπαστα Συµβατικά Τεύχη, για την εκτέλεση του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 
11 της ∆ιακήρυξης.  
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Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται 
στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
 
Ποιότητα Τεχνικού έργου: Είναι η συµµόρφωση του παραγόµενου µέσω της εργολαβίας 
Τεχνικού Έργου µε τις προκαθορισµένες (από τις Μελέτες, Συµβατικά Τεύχη, Πρότυπες και λοιπές 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Νοµοθεσία) απαιτήσεις του ΚτΕ που έχουν σχέση µε την έντεχνη 
κατασκευή, αντοχή, την ανθεκτικότητα, τη οικονοµία, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την 
αισθητική και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. 
 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας: Η οργανωτική δοµή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες, 
οι καταγραφές, οι πόροι και τα µέσα που θα εφαρµόσει και µε τα οποία θα τεκµηριώσει και 
λειτουργήσει ο Ανάδοχος για να µπορέσει να υλοποιηθεί η προαναφερθείσα πολιτική ποιότητας. 
 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ): Είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές 
πρακτικές και τα µέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που θα 
χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος στην συγκεκριµένη Εργολαβία. 
 
ΑΠΚΕ: Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής Έργου 
 
ΕΠΚΕ: Επικαιροποιηµένο / Ενηµερωµένο Πρόγραµµα Κατασκευής Έργου 
 
Κ.Φ.Α.Ε: Καταµετρητικά Φύλλα Αφανών Εργασιών  
 
ΠΠΑΕ: Πρακτικά Παραλαβής Αφανών Εργασιών 
 
Τ.Σ.Υ: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Φ.Π.Α.: Φόρος Προστιθεµένης Αξίας 
 
ΟΚΩ: Οργανισµός Κοινής Ωφέλειας   
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
 1.1. Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 

Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους συµβατικούς 
όρους σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το ανωτέρω έργο σε συνδυασµό και 
προς τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και προς τα 
σχέδια και διαγράµµατα της µελέτης και των τυχόν µελετών που µπορεί να απαιτηθούν καθώς και 
της Εργολαβικής Σύµβασης που θα καταρτισθεί για την εκτέλεση του έργου.   
 
Ο συνολικός  προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 1.812.484,05 €. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15% στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία 
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Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων». 
 

 
1.1.1. Αντικείµενο του έργου :  
    
Η Εργολαβία περιλαµβάνει την κατασκευή όλων των εργασιών του έργου:  
       
 « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ   
       ΤΟΥ   ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ»  
          
Η παρέµβαση αναπτύσσεται σε επιφάνεια 20.950 µ2 µεταξύ των οδών Αυλίδος, Ετεοκλέους, 
Χρυσορρόα (πεζόδροµος διαχωρισµού από το πρανές) και Γληνού. 
Πρόκειται για έργα διαµόρφωσης «τύπου αστικής ανάπλασης» του µε «ψυχρά υλικά» και 
φυτεύσεις ελεύθερου δηµόσιου ανοιχτού χώρου που στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της 
πόλης χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι, πεζόδροµοι και δρόµοι. 

 
Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα: 

 
• κατασκευή διαµήκους πεζοδρόµου από κυβόλιθους µεικτής χρήσης «πεζών – 

ποδηλάτων» µε «πλατείες» επ’ αυτού     σε σηµεία διεύρυνσής του. 
• κατασκευή πεζοδρόµων διαχωρισµού οικοδοµικών τετραγώνων και χώρων πρασίνου 

καθώς και πεζοδρόµων πρόσβασης στην περιοχή. 
• Κατασκευή διαδρόµου περιπάτου – θέασης από ειδικού τύπου σταθεροποιηµένο 

χώµα κατά µήκος του πόδα του πρανούς. 
• Κατασκευή «επιµήκους συνεχούς» πράσινου πάρκου µεταξύ των ανωτέρω µε 

δενδροφύτευση υψηλών δένδρων και θάµνων. 
• Κατασκευή ∆ηµόσιου χώρου στάθµευσης στο βόρειο τµήµα µε γκαζόν – πλάκα 
• Καθαρισµό και πρασίνισµα «ως έχει» του πρανούς όπου «αρχαιολογικά» ευρήµατα. 
• Πέργκολες και καθιστικά 
• ∆ιαµόρφωση χώρου Παιδικής χαράς (προβλέπεται σε αυτή τη φάση µόνο ο σχετικός 

χώρος, αλλά χωρίς την ολοκλήρωση της διαµόρφωσής του µε τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό). 

 
Το αντικείµενο του έργου, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαµβάνει 
συνοπτικά τις παρακάτω οµάδες εργασιών: 

 
• Οδοποιία 
• Οικοδοµικά 
• Πράσινο – Φύτευση 
• Ηλεκτροµηχανολογικά (Η/Μ) 

 
Συνοπτικά οι κύριες εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαµβάνουν : 

 
• Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων, σκυροδεµάτων,  
• Χωµατουργικές εργασίες  
• Σκυροδετήσεις  
• Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους, σταθεροποιηµένο χώµα, γκαζόν – πλάκα κλπ 
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• Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες φωτισµού (ιστοί ηλεκτροφωτισµού, φωτιστικά, κλπ) 
• Υδραυλικές εγκαταστάσεις, αποχετευτικό οµβρίων και εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης 
• Τοποθέτηση στοιχείων σκίασης  
• Εργασίες προετοιµασίας χώρων εγκαταστάσεων πρασίνου, φυτικό υλικό, φύτευση 

πρασίνου, αρδευτικά δίκτυα, κλπ 
• Εγκατάσταση αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος στους ιστούς οδοφωτισµού. 

 
1.2 Ισχύουσες διατάξεις 
 
Συµπληρωµατικά µε την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ), η εκτέλεση των έργων θα 
διέπεται και από τις διατάξεις των κατωτέρω: 

 
I. Ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ – 90 Α/18-4-2013): ∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις  
II. Ο Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων, και 

άλλες διατάξεις»  
III. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

IV. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

V. O N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

VI. Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
(Κ∆Ε) όπως ισχύει σήµερα.  

VII. Η υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

VIII. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

IX. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

X. Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.02.2005) Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XI. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους τους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XII. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

XIII. Το Π.∆. 60/2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
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Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Νοεµβρίου 2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

XIV. Το Π.∆. 171/15.5.1987 (ΦΕΚ 84/Α΄/2.6.1987) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

XV. H υπ.αρ.∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: "Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε 
όλα τα ∆ηµόσια Έργα" (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012), καθώς και η εγκύκλιος 26/04.10.2012 της 
Γ.Γ. ∆ηµ. Έργων. 

XVI. Την Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την 
παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 

XVII. Την Απόφ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/2000 (ΦΕΚ 1265 Β/18-10-2000) «Εφαρµογή Προγραµµάτων 
Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» 
 

1.3. Προδιαγραφές και Κανονισµοί 

 
1) Γενικά για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή: 
 

(i) Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CΕΝ). 

 
(ii) Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 

 
(iii) Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, Σε 
περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CΕΝ). 

 
2) Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισµούς και 

πρότυπα, µπορούν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή 
πρότυπα: 

 
• Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 
• Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 
• Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 
• Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και 
αριθµητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα 
λοιπά συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών 
τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 
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3) Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του 
εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις ποιότητας. 

 
4) ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 

κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο 
κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κτλ). 

 
5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, 

θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης, 
υλοποίησης και ολοκλήρωσης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 
τροποποιήσεών τους.  

 
1.4 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 

 
Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση όµως ασυµφωνίας µεταξύ των 
περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως 
παρακάτω:  
 

1. Το συµφωνητικό  
2. Η ∆ιακήρυξη  
3. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
4. Το Τιµολόγιο µελέτης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατά τους, ΤΣΥ  
7. Η Τεχνική Περιγραφή  
8. Ο Προϋπολογισµός µελέτης  
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία καθώς και 

οι τεχνικές µελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο:  
 

(1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
ΑΡΘΡΟ  2Ο ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2.1. Γενικά 

 
Στην διάθεση των διαγωνιζοµένων είναι οι παρακάτω οριστικές µελέτες: 
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1.  Αρχιτεκτονική µελέτη 
2.  Μελέτη οδοποιίας 
3.  Μελέτη ηλεκτροµηχανολογικών 
4.  Μελέτη φύτευσης 
 
Με την υπογραφή της Σύµβασης θα παραδοθούν στον Ανάδοχο όλες οι διαθέσιµες για την 
κατασκευή του έργου Μελέτες. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι συνιστάται, για  περισσότερη αξιοπιστία των διατιθεµένων στοιχείων να 
προβούν και σε δικές τους έρευνες εδάφους – υπεδάφους κ.λ.π. Η έκταση των ερευνών 
εναπόκειται στην κρίση των ∆ιαγωνιζοµένων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει την ακρίβεια των χορηγουµένων στοιχείων  όπως 
εµβαδά, όρους δόµησης όπου και όταν απαιτείται, τοπογραφικά διαγράµµατα, εγκεκριµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο των οδών κτλ. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να συντάξει τυχόν απαιτούµενες 
µελέτες µε την πληρότητα που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις απαιτήσεις των 
εµπλεκόµενων φορέων, προκειµένου να παραδοθεί το έργο σε λειτουργία σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

 
O Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ρητά δηλώνει ότι ενηµερώθηκε, µελέτησε και 
έλαβε υπόψη του, όλα τα υπάρχοντα σχέδια, χάρτες και µελέτες που του παραδόθηκαν και αυτά 
που βρίσκονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, και ότι ειδικά για τα σχέδια των µελετών έχει λάβει 
υπόψη του κατά σύνταξη της προσφοράς του τα πραγµατικά υψόµετρα του εδάφους, ανεξάρτητα 
αν τα υψόµετρα των τοπογραφικών σχεδίων και µελετών είναι διαφορετικά. 
 
1. Οι δαπάνες για την σύνταξη τυχόν πρόσθετων µελετών του έργου, όπως και οι δαπάνες για 

κάθε µελλοντική συµπλήρωση ή τροποποίηση υπαρχόντων  µελετών, ακόµη και σε 
περίπτωση αύξησης του οικονοµικού αντικειµένου της εργολαβίας, περιλαµβάνονται 
ανηγµένες στις συµβατικές τιµές της προσφοράς του έργου, και εποµένως σε καµία 
περίπτωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να απαιτήσει αµοιβή για τον λόγο αυτό, έστω κι αν για 
την ολοκλήρωσή τους, απαιτηθεί η υποβολή και πρόσθετων στοιχείων µη περιγραφοµένων 
στο παρόν άρθρο. 

2.  Ο Ανάδοχος, µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της 
πραγµατικής καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό 
οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή ή δυσκολία στην κατασκευή των έργων.  

 
2.2. Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να 
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, αφού η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένα στις τιµές µονάδος του τιµολογίου, να συντάξει, εντός ενός (1) µηνός το αργότερο από 
την υπογραφή της σύµβασης, τις παρακάτω µελέτες και να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου: 
 

1. Μελέτη σήµανσης και ασφάλισης της περιοχής του έργου σε όλη τη διάρκεια της 
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κατασκευής. 
2.   Την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου.  
3. Τη µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας και της µελέτης εκτροπών της κυκλοφορίας κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. 
4. Ειδικές µελέτες που προβλέπονται στα Τ.Σ.Υ (µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες 

σύνθεσης ασφαλτοµιγµάτων, κλπ). 
5. Τις οποιοσδήποτε αποτυπώσεις, µελέτες κ.λ.π. απαιτηθούν για τη µεταφορά τυχόν δικτύου 

ΟΚΩ (γραµµών τηλεφώνων, ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτρικού, αερίου κ.λ.π) ώστε να 
εκτελείται απρόσκοπτα το έργο. Η ακριβής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις 
θέσεις κατασκευής των οδών, του δικτύου  αποχέτευσης και όµβριων υδάτων, µε όλα τα 
επί µέρους στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων και των δικτύων Ο.Κ.Ω, εισόδων ιδιωτικών 
χώρων στάθµευσης κλπ που απαιτούνται προκειµένου να µπορεί να υλοποιηθεί 
απρόσκοπτα το έργο θα γίνει από τον τελικό Ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα φέρει στο 
ακέραιο και την ευθύνη.  

6. Κάθε άλλη µελέτη που προβλέπεται αδαπάνως στα τεύχη δηµοπράτησης.  
Επισηµαίνεται ότι, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τις οριστικές µελέτες του έργου 
επί του εδάφους. 

7. Σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας (όπου απαιτηθούν) θα υποβάλλονται και θα 
προωθούνται για έγκριση, στις αρµόδιες επιτροπές και Υπηρεσίες (Τµήµα Τροχαίας, ∆ήµος 
Θήβας κ.λ.π), στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, µε τον χρονικό προγραµµατισµό 
εκτέλεσης των έργων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. 

 
Τα προαναφερθέντα στοιχεία 5 και 7, στην περίπτωση που υλοποιούνται έργα σε διακριτά τµήµατα 
της περιοχής βιοκλιµατικής αναβάθµισης (πλατείες, δρόµοι, κλπ) µπορεί να παραδίδεται τµηµατικά 
από τον ανάδοχο και πάντα εντός ενός (1) µηνός το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών 
στο διακριτό τµήµα της περιοχής της βιοκλιµατικής αναβάθµισης που αναφέρονται.   
 
Με την ολοκλήρωσή τους από τον ανάδοχο τα προαναφερθέντα στοιχεία/µελέτες 1 µέχρι και 6 θα 
υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε έντυπη (3 αντίτυπα) και ηλεκτρονική µορφή ( 2 cd-
rom ή usb stick). 

 
Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και 
θα παραλαµβάνονται από αυτήν µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Οι µελέτες που υποβάλλονται 
από τον ανάδοχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχονται, εγκρίνονται και παραλαµβάνονται από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  3Ο  Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΈΡΓΟΥ 
 
3.1 Απαλλοτριώσεις 
 
∆εν απαιτούνται. 
 
3.2. Άδειες και Εγκρίσεις 
 
Για την υλοποίηση του έργου έχουν ληφθεί οι παρακάτω εγκρίσεις αδειοδοτήσεις: 
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1. Έγκριση  ∆/νσης  Προιστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 
2..Έγκριση Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής 
3. Έγκριση Εφορείας Βυζαντινών..Αρχαιοτήτων 
4..Έγκριση ΕΠΑΕ 
5. Έγκριση ∆ασαρχείου Θηβών 
6. Απαλλαγή ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφ. Ενότητας Βοιωτίας 
 
Άλλες άδειες και εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτούνται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  4Ο  ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που 
διευθύνει το έργο κυρίως όσον αφορά  την παρουσίαση των στοιχείων του έργου σε σύγχρονη 
ηλεκτρονική µορφή. 
 
Το «Μητρώο του Έργου» περιλαµβάνει  

� Τον πίνακα απογραφής µε τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµού κτλ. που 

συγκροτούν το όλο το Έργο (συνοπτικά) 

� Την πλήρη σειρά «as built» των σχεδίων.  

� Το τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους 

� Το τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες) 

� Το τεύχος όλων των δοκιµών και διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των 

αντιστοίχων πιστοποιητικών του(ων) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου . 

� Την περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών, φωτογραφικό υλικό κλπ. 

� Το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για 

το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου είναι αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους, στην 
Ελληνική Γλώσσα και θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα. Τα 
κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύχη. Η όλη διαδικασία σύνταξης και 
υποβολής του Μητρώου θα συµφωνηθεί µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα είναι συµβατή µε 
το εφαρµοζόµενο από τον Ανάδοχο σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και το Πρόγραµµα Ποιότητας 
του Έργου.  
Η ολοκλήρωση και η παράδοση του Μητρώου Έργου στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρέπει να 
γίνει µετά το τέλος των εργασιών. Σε περίπτωση µη υποβολής του θεωρείται ότι η εργολαβία δεν 
έχει περατωθεί και εποµένως δεν θα  εκδίδεται Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

1. Η Συνολική Προθεσµία για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται σε ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
ΜΗΝΕΣ (15) ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

 
2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

Πρώτη αποκλειστική προθεσµία του έργου ορίζεται το διάστηµα 15 ηµερών από την υπογραφή 
της Σύµβασης µέσα στο οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υποβάλει προς την Υπηρεσία µε βάση 
την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
 

2.1 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
∆εύτερη αποκλειστική προθεσµία του έργου ορίζεται το διάστηµα 30 ηµερών από την 
υπογραφή της Σύµβασης µέσα στο οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υποβάλει προς την 
Υπηρεσία το οργανόγραµµα του έργου.  
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες ορίζονται από τη σύµβαση και αφορούν στην εγκατάσταση των  
εργοταξιακών γραφείων για τον Ανάδοχο και την Επίβλεψη, τα Εργαστήρια και λοιπές βοηθητικές 
εγκαταστάσεις και µέσα για την εκτέλεση του Έργου, η την προσκόµιση του µηχανικού εξοπλισµού 
που θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα, για την εκτέλεση των εργασιών που 
περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής του ή στην εκτέλεση τµήµατος εργασιών 
κλπ.  

   
 Όλες οι καθοριζόµενες τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς 
ορίζονται από τη σύµβαση ως αποκλειστικές. Ως ενδεικτικά χρονικά διαστήµατα καθορίζονται: 
Κατά τον 1ο  µήνα θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του εργολάβου αναδόχου,η οργάνωση 
εργοταξίου και οι εργασίες αποτυπώσεων.Κατά το 2ο  µήνα θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες 
αποξηλώσεων-καθαιρέσεων και η αποµάκρυνση προιόντων εκσκαφών. Κατά τον 3ο  και 4ο  
µήνα,οι εργασίες βασικών χαράξεων και κατασκευής επιχωµάτων-υποβάσεων-θεµελιώσεων. Κατά 
τον 5ο και 6ο µήνα οι εργασίες δικτύων. 

 
4. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
Για την τήρηση των προθεσµιών των παραγράφων 1 & 2 ο εργολάβος έχει την υποχρέωση, 
χωρίς να αξιώσει πρόσθετη αποζηµίωση να εφαρµόζει σε συνδυασµό, ενίσχυση των 
συνεργείων του σε εξοπλισµό και επάνδρωση, υπερωριακή εργασία, τριπλή βάρδια (24ωρος 
εργασία του εργοταξίου) εργασία κατά τις αργίες, χωρίς να παραβιάζονται διατάξεις αρµοδίων 
αρχών (π.χ. Υπουργείο Εργασίας) για την κάλυψη κάθε καθυστέρησης ανεξάρτητα από δική 
του υπαιτιότητα ή από οποιαδήποτε αιτία. 
 
Κατ' εξαίρεση δικαιολογούνται παρατάσεις µόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
επόµενη παράγραφο 5. 
 
5. ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
 
5.1 Για µεγάλη σε έκταση καταστροφή που θα οφείλεται σε θεοµηνία και θα πλήξει την 

ευρύτερη περιοχή του έργου, αλλά και το ίδιο το έργο κατά τρόπο που θα χρειάζεται 
αποκατάσταση σηµαντικό τµήµα των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, δίνεται παράταση 
ίση µε το χρόνο που ορίζεται στο Συµβατικό πρόγραµµα για την εκτέλεση των εν λόγω 
εργασιών, που ισχύει αυξηµένη κατά επτά (7) ηµέρες για την συγκρότηση και οργάνωση 
των αναγκαίων συνεργείων αποκατάστασης,. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η παραπάνω παράταση δίνεται µόνο για τις εργασίες που χρειάζονται αποκατάσταση και 
όχι για άλλες που δεν είχαν κατασκευαστεί εµπρόθεσµα. 
 

5.2 Για γενική απεργία των εργατών και των άλλων υπαλλήλων του Νοµού που παρατείνεται 
περισσότερο από πέντε (5) ηµέρες ή διαδοχικές γενικές απεργίες µικρότερης διάρκειας 
από πέντε (5) ηµέρες, οι οποίες όλες µαζί υπερβαίνουν τις δέκα πέντε (15) ηµέρες σε όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δίνεται παράταση ίση µε το συνολικό αριθµό απεργίας. 

 
5.3 Πολεµικά γεγονότα αντιµετωπίζονται όπως η γενική απεργία.  
 
5.4 Εντολή διακοπής όλων των εργασιών από τον Εργοδότη, (που καθορίζει και τη διάρκεια 

της διακοπής) για λόγους άσχετους µε τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται 
παράταση διάρκειας ίσης µε το χρόνο της διακοπής αυξηµένη κατά δέκα πέντε (15) 
ηµέρες. 

 
5.5 Οι παρατάσεις της παρ. 5, που τυχόν χορηγούνται µεταθέτουν ισόχρονα τόσο τη Συνολική 

Προθεσµία όσο και τις Αποκλειστικές και Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες που δεν 
έχουν λήξει κατά την περίοδο που συνέβη το γεγονός - αίτιο της προθεσµίας. 

 
6. Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ  

 
∆ιευκρινίζεται ρητά ότι για καµία άλλη αιτία, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο 5.5, δεν δικαιολογείται καθυστέρηση / παράταση των Αποκλειστικών και 
Ενδεικτικών Τµηµατικών ή της Συνολικής Προθεσµίας. 
 
Για να µην υπάρχουν αµφιβολίες, αναφέρονται πιο κάτω ενδεικτικά µόνο και όχι αποκλειστικά 
περιπτώσεις ή αιτίες, οι οποίες δεν δικαιολογούν παράταση / καθυστέρηση: 
 
6.1 Οικονοµική δυσχέρεια του Αναδόχου. 
6.2 Η έλλειψη οδηγιών από την Επίβλεψη της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας . 
6.3 Οι ασθένειες και οι για οποιοδήποτε λόγο απουσίες υπευθύνων στον τόπο του έργου από 

το προσωπικό του Αναδόχου. 
6.4 Απεργία του προσωπικού του Αναδόχου. 
6.5 Κλαδικές απεργίες. Στην περίπτωση κλαδικών απεργιών για ασυνήθιστα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, που επηρεάζουν άµεσα την πρόοδο των εργασιών ή τµήµατός τους, µπορεί 
µετά από αίτηση του Αναδόχου, να δοθεί από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 
παράταση ανάλογη µε το πνεύµα του εδαφίου 5.5.2, του άρθρου αυτού για τα περί γενικών 
απεργιών οριζόµενα, και µόνο για το τµήµα των εργασιών που επηρεάζονται από τις 
παραπάνω κλαδικές απεργίες. 

6.6 Αντιξοότητες που περιλαµβάνονται στην έννοια < επαγγελµατικός κίνδυνος” και µπορούν 
να αποτραπούν µε ανθρώπινη ενέργεια ή ένταση των προσπαθειών. 

6.7 Τυχόν απαιτήσεις του Αναδόχου που αφορούν σε: 
- ∆ιασαφηνίσεις, συµπληρώσεις ή διορθώσεις των µελετών. 
- ∆ιασαφηνίσεις εφαρµογής κανονισµών ή και συµβατικών όρων. 
- Βοήθεια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή άλλης Αρχής σε οποιοδήποτε θέµα . 
- Προτάσεις ή αιτήσεις για κάθε θέµα. 

 
7.  ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ. 

 
Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει όλες τις συµφωνηµένες στη Σύµβαση προθεσµίες, 
πρέπει να προσέξει: 
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7.1 Να έχει πλήρη οργάνωση τεχνική, διοικητική και επιστηµονική ώστε να πάρει τα 
απαραίτητα µέτρα που απαιτούνται για την εξοµάλυνση των συνθηκών εκτέλεσης κάθε 
µιας επιµέρους εργασίας. 

7.2 Να οργανώνει τα συνεργεία του έτσι ώστε να µπορεί να εξουδετερώνει τις επιπτώσεις από 
τυχόν καθυστερήσεις που έχουν σαν αιτία τους παραπάνω λόγους. 

7.3 Να επισηµαίνει στο Πρόγραµµα όλες τις δραστηριότητες άλλων φορέων που η έγκαιρη 
εκτέλεσή τους θα αποτελέσει προϋπόθεση για την έγκαιρη εκτέλεση των επιµέρους 
εργασιών του Αναδόχου. 

 
8.   ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
 
8.1 Εάν ο Ανάδοχος δεν αποπερατώσει µέσα στη Συνολική Προθεσµία τις προβλεπόµενες 

από τη Σύµβαση εργασίες, επιβάλλονται οι από την ισχύουσα νοµοθεσία ή από την 
σύµβαση προβλεπόµενες κυρώσεις. 

8.2 Μετά από συµπλήρωση καθυστέρησης ίσης µε το 20% της προβλεπόµενης από τη 
Σύµβαση Συνολικής Προθεσµίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

8.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, ο Εργολάβος 
βαρύνεται εκτός από τις ποινικές ρήτρες και µε κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά και µε κάθε 
τυχόν αποζηµίωση που θα κατέβαλε ο Κύριος του Έργου σε κάθε τρίτο, λόγω της 
καθυστέρησης του Αναδόχου. 

8.4 Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών και ενδεικτικών και ενδεικτικών τµηµατικών 
προθεσµιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου βαρύνεται 
ο Ανάδοχος µε ποινική ρήτρα ίση µε το 10% της µέσης ηµερήσιας αξίας του όλου έργου 
για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης χωρίς το συνολικό ποσό των ρητρών να 
ξεπερνά το 2% του ποσού της σύµβασης. Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση των 
αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών είναι ανέκκλητη. 

8.5 Όλες οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στην αµέσως επόµενη πιστοποίηση από τη 
διαπίστωση της υπέρβασης προθεσµίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (πριµ) 
 
  ∆ε θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3669/2008, να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, ανταποκρινόµενο προς τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη Σύµβαση, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της. 

Το ανωτέρω διάγραµµα πρέπει να κλιµακωθεί µέσα στις τµηµατικές προθεσµίες που ορίζονται 
από το άρθρο 5 της παρούσας και να συνταχθεί µε βασική επιδίωξη το συντονισµό των 
δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωµένο κατά χρησιµοποιήσιµα 
τµήµατα έργο. 

Το πρόγραµµα πρέπει να συνταχθεί υπό τη µορφή τετραγωνικού πίνακα, που θα περιλαµβάνει την 
χρονική ανάλυση των εργασιών ανά είδος εργασίας συνοπτικά (εκσκαφές, επιχώµατα, λοιπά 
χωµατουργικά, σωληνωτοί οχετοί, λοιποί οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, επενδεδυµένη τάφρος, 
λοιπά τεχνικά, υπόβαση µεταβλητού πάχους, υπόβαση, βάσεις, λοιπά οδοστρωσίας, 
ασφαλτική βάσης, ασφαλτική κυκλοφορίας, σήµανση) µε γνώµονα την επίτευξη του σκοπού 
της προηγούµενης παραγράφου. Το πρόγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει 
και αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και από γραµµικό διάγραµµα. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραµµα, που υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς την σειρά και την διάρκεια 
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των εργασιών και τη χρονική κλιµάκωση των πιστώσεων και το εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του 

 
Αναλυτικότερα το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει: 

Λεπτοµερή πίνακα του συνόλου των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, δραστηριοτήτων 
υπευθυνότητας του Αναδόχου, του Φορέα του Έργου και κάθε άλλου φορέα που εµπλέκεται µε 
την εκτέλεση του Έργου (η έννοια του φορέα περιλαµβάνει κάθε ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική Αρχή, τις 
εταιρείες ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π. και κάθε άλλο Ανάδοχο που έχει ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
εργολαβία που µε οποιονδήποτε τρόπο έχει σχέση µε το υπόψη έργο). Στον πίνακα θα 
χαρακτηρίζεται ο υπεύθυνος της εκτέλεσης της δραστηριότητας καθώς και η διάρκεια εκτέλεσης 
που θα έχει εκτιµηθεί για κάθε δραστηριότητα. Εφιστάται η προσοχή ότι οι διάρκειες εκτέλεσης 
των δραστηριοτήτων από άλλους φορείς εκτός του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές 
και να έχουν περιθώρια (καθορισµός min-max) εκτός εάν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της 
παρούσας ΕΣΥ. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να αιτιολογήσει πλήρως τις προβλεπόµενες για 
τον εαυτό του και κατά δραστηριότητα χρονικές διάρκειες, αναλύοντας την κατά µονάδα χρόνου 
(ηµέρα) παραγωγική ή κατασκευαστική του δυνατότητα στις επιµέρους εργασίες και 
προεργασίες του έργου. Επίσης να διευκρινίζει τον τρόπο επίτευξης των προθεσµιών σε 
συνδυασµό µε την στρατηγική της κατασκευής που θα ακολουθήσει και τα µέσα παραγωγής. 
∆ιάγραµµα δικτύωσης ανάλυσης, (PERT) στο οποίο θα επισηµαίνεται η κρίσιµη διαδροµή και 
τα όρια µέσα στα οποία µπορεί να κυµανθεί η αρχή και το τέλος των εκτός κρίσιµης διαδροµής 
δραστηριοτήτων. 

Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα. 
 
Ανεξάρτητα από την προθεσµία που θα ορισθεί για την υπογραφή της σύµβασης η µη υποβολή 

του Αναλυτικού προγράµµατος Κατασκευής εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης, συνιστά άρνηση εκπλήρωσης υπό του Αναδόχου των ανειληµµένων µε τη 
συµµετοχή του στο διαγωνισµό υποχρεώσεων και παρέχει το δικαίωµα στην Υπηρεσία να τον 
κηρύξει έκπτωτο και να καταπέσει την εγγύηση συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό. 
Η πληµµελής σύνταξη του Αναλυτικού Προγράµµατος Κατασκευής χρονοδιαγράµµατος 
συνεπάγεται την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για κάθε ανωµαλία που µπορεί 
να επισυµβεί, παρέχει το δικαίωµα στην Υπηρεσία ή να ανακαλέσει την κατακύρωση του 
∆ιαγωνισµού ή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο συµπληρωµένο ή τροποποιηµένο “πρόγραµµα ” 
υποχρεωτικής εφαρµογής. 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία εγκρίνει το πρόγραµµα του Αναδόχου ή επιβάλλει το δικό της 
πρόγραµµα µέσα σε 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. 
Η έγκριση του προγράµµατος δεν περιλαµβάνει την κατά οποιαδήποτε έννοια συµφωνία της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας µε τον προβλεφθέντα βαθµό αποδοτικότητας από τον 
Ανάδοχο. 

Από την οπωσδήποτε κατά τα παραπάνω οριστικοποίηση του προγράµµατος, ο Ανάδοχος οφείλει, 
να υποβάλλεται χρονοδιάγραµµα σε (3) τρία αντίγραφα σε έντυπη µορφή και σε δύο αντίγραφα 
σε ηλεκτρονική µορφή (σε CD-ROM) στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.: 

Αντίγραφο του ισχύοντος χρονοδιαγράµµατος (PERT και GANTT) µαζί µε την ένδειξη της πορείας 
των εργασιών σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις . 

Αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων µε προσθήκη, στην ειδική στήλη παρατηρήσεων, 
των µεταβολών που οι αρχικές προβλέψεις έχουν υποστεί, δηλαδή µέρος που έχει εκτελεσθεί 
ανακεφαλαιωτικά, υπολειπόµενο, τυχόν µεταβολή ρυθµού κ.λ.π. 

Παράλειψη υποβολής ή πληµµελής σύνταξη των παραπάνω συνεπάγεται αφενός ποινική ρήτρα 
µέχρι 1.500 Ευρώ. Για κάθε φορά που θα παρατηρείται τέτοια ασυνέπεια, αφ’ετέρου ή εν λόγω 
εργασία θα εκτελείται από τρίτους µε απόφαση της Υπηρεσίας, σε βάρος και µε καταλογισµό 
των δαπανών στον Ανάδοχο. 
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Τα παραπάνω στοιχεία (τριµηνιαίο) είναι επιβοηθητικά του ελέγχου της πορείας των εργασιών του 
Αναδόχου και της σύγκρισης προς την επιβαλλόµενη πορεία για την άρτια και έγκαιρη 
αποπεράτωση του έργου. Επίσης, τα παραπάνω είναι στοιχεία που δεσµεύουν τον Ανάδοχο, 
όχι όµως και τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σε περίπτωση σιωπής ή µη αντίδρασής 
της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναφέρει έγκαιρα, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οποιοδήποτε 
περιστατικό, το οποίο θα ήταν δυνατό να προκαλέσει καθυστέρηση ή να παρεµποδίσει την 
αποπεράτωση του έργου, και να την ενηµερώνει για τα µέτρα που παίρνει για θεραπεία ή 
βελτίωση των αντίξοων συνθηκών. 

 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τµήµα του έργου µέσα στα 

χρονικά όρια τα οποία καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής και αναλαµβάνει 
επίσης ακέραια και πλήρη την ευθύνη της τήρησης απαρέκκλιτα των επιµέρους χρονικών 
προθεσµιών και της αποπεράτωσης του συνόλου του έργου, µέσα στις καθορισµένες χρονικές 
προθεσµίες της Σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
 
 ∆ύναται η χορήγηση προκαταβολής όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις του 
Νόµου και τη ∆ιακήρυξη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο . ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών (συµπεριλαµβανοµένου του Η/Μ εξοπλισµού) και ετοίµων ή 

ηµικατεργασµένων προϊόντων σκυροδέµατος 
 
Η χρήση υλικών και εξοπλισµού που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης αποτελεί 
κρίσιµο στοιχείο για την ορθή και ποιοτική κατασκευή του έργου λαµβάνοντας υπόψη και τους 
ειδικούς στόχους του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» 
που πρέπει να επιτευχθούν µε την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Η µη επίτευξη των στόχων 
του προγράµµατος µπορεί να επιφέρει ποινή επιστροφής της χρηµατοδότησης που έλαβε ο 
Εργοδότης για την κατασκευή του έργου. 
   
(1) Όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης 

ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
τεχνικές προδιαγραφές, τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και 
προδιαγραφές των πρώην Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, 
εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ1914Β΄/2012 και της απόλυτης έγκρισης του 
αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εµφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά  κ.λ.π. 

 
(2) Η υποβολή των αναγκαίων τεχνικών στοιχείων (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας) και δειγµάτων όλων των βασικών 
υλικών, προϊόντων και εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς και του εξοπλισµού 
και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και 
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υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου να γίνεται προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
πριν την έναρξη των εργασιών για έγκριση. 

 
(3)  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία 

τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα για 
τα ακόλουθα υλικά, είδη, εξοπλισµό: 

 
• ∆οµικά προϊόντα εµπορίου (τσιµεντόπλακες, κυβόλιθοι, ψυχρή άσφαλτος,   κτλ) 
• Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής) 
• Η/Μ εξοπλισµός (τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ) 
• Πράσινο (δένδρα, θάµνοι, φυτά, κλπ) 

 
(4) Όταν απαιτείται, δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε αναγνωρισµένο οργανισµό, 

σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν.3669/2008. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται 
κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγµα. Ακόµα αναγράφεται το είδος του 
ελέγχου στον οποία θα υποβληθούν τα υλικά. 

 
(5)  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκοµίσει 

πιστοποιητικά για κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό, προϊόν ή εξοπλισµό. 
 
(6) Με µέριµνα του Αναδόχου τηρείται στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Έργου, σε βιβλιοδετηµένα 

διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται 
σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το 
απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα 
προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές 
εξετάσεις,  τις εντολές και παρατηρήσεις των Οργάνων Επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά, 
τις Αφανείς Εργασίες και κάθε άλλο σχετικό µε το Έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
Ειδικά όσον αφορά στις Αφανείς Εργασίες δύναται η Τήρηση Βιβλίου Αφανών Εργασιών. 
Το Ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο Όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του 
Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές 
στο Ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, το 
απασχολούµενο προσωπικό και µηχανήµατα και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του 
Έργου. 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο Ηµερολόγιο σηµαντικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων σχετικών µε το συγκεκριµένο Έργο, ή να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.  
Η τήρηση αυτού του γενικού Ηµερολογίου δεν αποκλείει και την τήρηση και άλλων τεχνικών 
καταγραφών (µε ηµερολογιακή µορφή) που τυχόν απαιτούνται από αλλά Συµβατικά Τεύχη ή 
που θα ζητηθούν από την Επίβλεψη, όπως ηµερολόγιο σκυροδέµατος, ηµερολογιακές 
εργαστηριακές καταγραφές καθιζήσεων, ηµερολόγιο σκυροδετήσουν, κλπ. 
Η τήρηση του Ηµερολογίου του έργου θα πρέπει να ακολουθεί τα αναγραφόµενα στο άρθρο 
47 του Ν. 3669/08 όπως αυτός ισχύει. 
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9.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελία Η/Μ εξοπλισµού, υλικών ή προϊόντων 
 
Εφόσον υπάρχουν µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ, που οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά δεν 
καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
η οποία  τα προσδιορίζει επακριβώς και τα γνωστοποιεί στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εξήντα  (60) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον πριν από 
την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να έχει στη διάθεσή της τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες για να διερευνήσει/εξετάσει το θέµα και να εγκρίνει τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, των υλικών ή των προϊόντων που δεν προσδιορίζονται 
επακριβώς  και να αποµένουν επίσης τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες στον Ανάδοχο για να 
προβεί στην παραγγελία του»  
 
9.3 Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στην  Απόφαση 
∆ΕΕΠΠ/ΟΙΚ/802/2000 (ΦΕΚ Β1265/18-10-2000), το άρθρο 59 του Ν. 3669/08 όπως 
αναθεωρήθηκε και ισχύει (µε το άρθρο 135 του Ν.1070/2012) για την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και 
εφαρµογή στο έργο Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), σε πλήρη συµµόρφωση µε τους 
χρονικούς, οικονοµικούς, ποιοτικούς κτλ. περιορισµούς και όρους που περιλαµβάνονται στην 
παρούσα ΣΥ και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
Το Π.Π.Ε. θα αποτελεί την τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των ειδικών µέτρων και 
πρακτικών που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, για την 
εξασφάλιση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. Θα περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-
2001).  
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριµένο 
αντίτυπο στον Ανάδοχο µε τις τυχόν παρατηρήσεις της. 
Τα εγκεκριµένα έγγραφα του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου θα αποτελέσουν τα έγγραφα 
ελέγχου, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρµόζει σε κάθε περίπτωση. Το ΠΠΕ πρέπει να είναι 
εύχρηστο και εύκολα εφαρµόσιµο. Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί επιθεωρήσεις για 
τη διαπίστωση της συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος Ποιότητας. 
Στο πρόγραµµα ποιότητας έργου θα περιλαµβάνεται: 

� Έλεγχος ποιότητας και επιθεώρησης προµηθευτών στα εργοστάσια. 
� Έλεγχος ποιότητας και επιθεώρησης επιτόπου των έργων. 
� ∆είγµα εντύπου ελέγχου ποιότητας. 
� Κατάλογος  συσκευών,   οργάνων  ή   εξαρτηµάτων  για   έλεγχο   στα   εργοστάσια  των 

προµηθευτών. 
� Περιγραφή διαδικασιών εκτέλεσης ελέγχων. 
� Εργαστήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων, υποκείµενα στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Οι έλεγχοι ποιότητας θα συνοψίζονται σε µηνιαίες εκθέσεις, σε ειδικό έντυπο που θα υπογραφούν 
ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός. Σε περίπτωση που προκύψουν αποτελέσµατα που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών 
εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει και τους λοιπούς 
όρους της σύµβασης. 
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Άρθρο 10ο:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
10.1  Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
  
1. Η συµµετοχή µε την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος, 

έχει επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και διαµόρφωση και έχουν πλήρη γνώση των 
γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου.  

2. Επίσης  µε  τη  συµµετοχή  τους οι ενδιαφερόµενοι   ρητά αποδέχονται ότι έχουν µελετήσει 
τα σχέδια και τα λοιπά συµβατικά τεύχη που περιλαµβάνονται  στο  φάκελο  του έργου  και  
έχουν  επισκεφθεί   και γνωρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής του έργου.  

3. Επίσης µε τη συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι 

αναλαµβάνουν να εκτελέσουν όλες τις υποχρεώσεις τους  που απορρέουν από τις ανωτέρω 

ειδικές συνθήκες και όρους εκτέλεσης του έργου και ότι δεν απαλλάσσονται από  την  

ευθύνη  την  οποία  έχουν  για  την  πλήρη συµµόρφωσή των προς τις συµβατικές αυτές 

υποχρεώσεις τους εάν παρέλειψαν να ενηµερωθούν µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να 

ζητήσουν αρµόδια κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών και γενικά 

της κατασκευής του έργου. 

4. Παράλειψη του ανάδοχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους 

όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συµµόρφωση προς 

τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
10.2 Αυξοµείωση εργασιών – Νέες εργασίες 
 

1. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
έργου, τα αρχικά σχέδια και να αυξοµειώσει τις ποσότητες που θα εκτελεσθούν, στο 
σύνολό τους ή κατά κονδύλιο. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 
57 του Ν.3669/08.  

 
2. Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών µονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα νέα 

Τιµολόγια της µε αριθµ. ∆11γ/0/9/7 Υπουργικής Απόφασης για την Αναπροσαρµογή και 
συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, 
Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και 
Λιµενικών (ΦΕΚ 363/19.02.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τυχόν νέες τιµές 
µονάδος, για τις οποίες δεν υπάρχει άρθρο στο παραπάνω τιµολόγιο, ο καθορισµός τους 
θα γίνεται µε βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/08. 

 
3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα, που 

έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο 
των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίδει ο επιβλέπων, οφείλει 
να ενηµερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής. 

 
10.3 ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων 

ΟΚΩ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς 
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ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και 
συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία των δικτύων ΟΚΩ, και να αποφεύγονται οι ζηµίες επί των 
δικτύων. Η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή η αποζηµίωση τους θα βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο. 

 
3. Σηµειώνεται ότι, οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που θα χρειαστούν µε 
τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. Όλες 
αυτές οι ενέργειες θα γίνονται εις γνώση της Επίβλεψης. Όπου απαιτείται, η αλληλογραφία 
θα γίνεται µέσω της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται 
κοινοποίηση όλων των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα των συσκέψεων κλπ. 
θα υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις µηνιαίες 
ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας 
ΕΣΥ. 

 
4. Η ακριβής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις θέσεις κατασκευής των 

οδών, του δικτύου αποχέτευσης και όµβριων υδάτων, µε όλα τα επί µέρους στοιχεία 
συµπεριλαµβανοµένων και των δικτύων Ο.Κ.Ω, εισόδων ιδιωτικών χώρων στάθµευσης 
κλπ που απαιτούνται προκειµένου να µπορεί να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το έργο θα γίνει 
από τον τελικό Ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα φέρει στο ακέραιο και την ευθύνη. 

 
ειδικά για δίκτυα ύδρευσης: 
 

• Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο 
αυτό για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα 
µέτρα για την αποφυγή ζηµιών στο δίκτυο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω 
µέτρα, συµβούν ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηµίας. Αν παρέλθει 
το 4ωρο χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόµενο 4ωρο 
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα 
είναι ανεξάρτητη και επιπλέον των τυχόν επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για λόγους 
µη τήρησης των προθεσµιών. Ο Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, 
αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου αυτού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
Η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Θ., η οποία τον κανονισµό της 
προσδιορίζει τη δαπάνη αποκατάστασης και τα τυχόν πρόστιµα. 

 
• Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της 

αξίας του απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται 
από τα οφειλόµενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν 
επαρκούν εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. 

 
• Τυχόν ειδικοί όροι της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου 
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10.4  Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τον αστικό χαρακτήρα του έργου της Βιοκλιµατικής Αναβάθµισης ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα προστατευτικά κ.λπ. µέτρα, ώστε η 
παρακώλυση της κίνησης των πεζών και οχηµάτων να είναι η ελάχιστη µε ταυτόχρονη εξασφάλιση 
της ασφάλειας της κίνησης τους, ακολουθώντας τις διαταγές των Αρµόδιων Αρχών και της 
Επίβλεψης. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δαπάνες του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των έργων, στην προσωρινή σήµανση, φωτοσήµανσή τους και στην τοποθέτηση προστατευτικών 
µέσων. Γενικά η σήµανση των εκτελούµενων έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/1-7-03, όπως ισχύει σήµερα. 
 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος: 

• θα κλιµακώνει τις εργασίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η 
παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων, θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση 
των οικιών, καταστηµάτων κ.λ.π. από τους πεζούς. Οι δαπάνες αυτές δεν αποζηµιώνονται 
ιδιαίτερα, επειδή συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές του Τιµολογίου και λαµβάνονται 
υπ' όψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

 
• οφείλει να παίρνει (µε δικές του δαπάνες) τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 

ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε 
από το εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και 
µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 

 
• υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, µε την έναρξη 

των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση 
των εργοταξίων, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης. Επιπλέον, 
µε την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να φροντίσει για 
κατάλληλο και επαρκή φωτισµό ασφαλείας του έργου, και κατόπιν εγκρίσεως από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά τις νυχτερινές ώρες προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής διέλευση των πολιτών. 

 
• οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όλα τα µέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας 

ύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας και έγκριση από την 
Υπηρεσία που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για 
κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών. 

 
• πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους Εργολήπτες, ή εργατικό 

προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές 
Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για µετάβαση τους στις ιδιοκτησίες 
τους. Κάθε δαπάνη για την δηµιουργία διευκολύνσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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• αναφορικά µε τους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν 
µπορεί να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί 
η αντοχή του οδοστρώµατος, µε σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα των προβλεπόµενων για κυκλοφορία 
στους δρόµους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόµους στην προγενέστερη 
κατάστασή τους, συντασσόµενου εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και µετά τη 
χρήση των δρόµων. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους 
ανωτέρω περιορισµούς), υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόµων αυτών καθ' όλη τη 
διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε ιδιαίτερη 
αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ήµου. Όσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων 
και των µηχανηµάτων του, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών 
Αστυνοµικών ∆ιατάξεων. 

 
10.5 Χαράξεις – διατοµές – επιµετρήσεις 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χαράξει και να σηµάνει µε δαπάνες του τις γραµµές που 
καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήµατα για την υπόδειξη 
της διεύθυνσης και των ορίων κάθε έργου. Επίσης, οφείλει να διαθέσει στον Εργοδότη το αναγκαίο 
προσωπικό για την επαλήθευση των χαράξεων, καθώς και τα εργαλεία και υλικά (π.χ. 
σηµαντήρας, ακόντια, πασσάλους χάραξης, ταχύµετρο, χωροβάτη κλπ). 
Ο Ανάδοχος διατηρεί στο εργοτάξιο τον κατάλληλο  τοπογραφικό  εξοπλισµό,  που  θα  
βρίσκεται  συνέχεια  επί  τόπου  του  έργου,  µε  τον  οποίο θα  γίνονται  οι  χαράξεις  των  έργων  
και  οι  τοπογραφικοί  και  λοιποί  γεωµετρικοί  έλεγχοι  της  κατασκευής.   
 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ο Ανάδοχος, µε την παρουσία του Επιβλέποντα και εκπροσώπου 
της Υπηρεσίας, θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση του χώρου του Έργου και των λοιπών 
θέσεων, στις οποίες µε βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των τεχνικών και ακόµα, στη 
λήψη διατοµών στις θέσεις της µελέτης ή και πυκνότερα. Επίσης, θα προβεί στην τοποθέτηση, 
επισήµανση και εξασφάλιση της υψοµετρικής αφετηρίας (REPER ), απ' την οποία θα εξαρτηθούν 
όλες οι εργασίες. Οι διατοµές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον Επιβλέποντα, και τον 
Ανάδοχο.  
 
Εάν ο τελευταίος διαφωνεί υπογράφει µε επιφύλαξη και υποβάλλει, µέσα σε 5 ηµέρες, τις 
ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η οποία και αποφασίζει. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα 
αναγκαία µέσα για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και υψοµετρήσεων, καταβάλλει τις 
δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος του Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 1ο λογαριασµό του 
έργου. 
 
Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις 
εργασίες που εκτελέστηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία 
συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων 
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία γι’αυτό  
επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών 
ή των πρωτοκόλλων της επόµενης παραγράφου. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα 
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αναγκαία επιµετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία για 
έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχοι. 
 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και 
τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η 
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 
1 του άρθρου 76 του ν. 3669/2008 και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις µπορεί να 
ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης. 
 
Οι επιµετρήσεις θα αφορούν αποπερατωµένες εργασίες σύµφωνα µε το Συµβατικό Τιµολόγιο του 
Έργου, την ΕΣΥ και την Τεχνική Περιγραφή. 
  
Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο 
λογαριασµό µε έγκριση της Υπηρεσίας αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου 
δε θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές θα καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του 
λογαριασµού και θα περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η 
αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής. 
 
Οι επιµετρήσεις των αφανών εργασιών και τα Πρακτικά Παραλαβής Αφανών Εργασιών 
(ΠΠΑΕ) πρέπει να υποβάλλονται  αµέσως µετά την εκτέλεση των εργασιών στις οποίες 
αναφέρονται. 
 
Στις επιµετρήσεις και στα Καταµετρητικά Φύλλα Αφανών Εργασιών (Κ.Φ.Α.Ε) επί πλέον των 
ποσοτικών ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές 
µε την κατά δόκιµο τρόπο και σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους εκτέλεσης των εργασιών, 
προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά 
εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για 
ενσωµάτωση. Οι επιµετρήσεις θα συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα µε τις λήψεις γενοµένων 
δοκιµίων, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων και των αποτελεσµάτων αυτών. 
 
Πριν την Τελική Επιµέτρηση θα συντάσσονται τα “as-built” σχέδια και τα πρωτόκολλα αφανών 
εργασιών τα οποία θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
Η τελική επιµέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία το 
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες µετά την βεβαιωµένη περάτωση του έργου. Τελική επιµέτρηση 
είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως 
προβλέπονται στη σύµβαση. 
 
Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτηµά του που 
σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από 
κάποια άλλη αιτία.    
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Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση 
εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε 
µε το Ν.3669/2008.   
 
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε 
µε το Ν.3669/2008 και ισχύει σήµερα. 
 

Γενικά, για τις επιµετρήσεις θα η ΒΓ∆/01/20/1980 Εγκύκλιος του Υ.∆.Ε. και οι διατάξεις του άρθρου 
52 του Ν.3669/08 ως ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ (Χωµατουργικών έργων, τεχνικών, 

οδοστρωσίας και ασφαλτικών) 
 
Α.   Οδοί προσπέλασης προς θέσεις λήψης υλικών και κατασκευής τεχνικών έργων. 
Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων 
υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Η σχετική δαπάνη 
συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος των αντίστοιχων εργασιών. 
 
Β.   Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή υλικών οδοστρωσίας, τεχνικών 
κλπ, µη χρησίµων προϊόντων κατεδάφισης ή υλικών που πλεονάζουν.  
α. Για τα υλικά από ποταµούς, χειµάρρους κλπ, οι αποθέσεις των ακατάλληλων υλικών ορίζονται 
µέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται από την Υπηρεσία κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και κατά την απόλυτη κρίση της. Τα εν λόγω υλικά διαστρώνονται 
κατάλληλα, σύµφωνα µε ότι ορίζεται από τη σχετική ΕΤΕΠ και συµπληρωµατικώς από την ΠΤΠ ΧΙ 
(παρ. 2.5, 6, 2.9.3.3 κλπ). 
Για τα υλικά των λατοµείων σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση που εξευρίσκονται 
µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή τις λοιπές 
αρµόδιες αρχές. 
β. Τα µη χρήσιµα προϊόντα κατεδάφισης, τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή 
επιχωµάτων προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά κάθε είδους, θα αποτεθούν µε 
διάστρωση κατά στρώσεις, όπως ορίζεται τη σχετική ΕΤΕΠ και συµπληρωµατικώς από την ΠΤΠ 
ΧΙ, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία 
και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 
 
Γ.  Υλικά ∆ανείων 
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον Ανάδοχο 
πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο που µπορεί να χρησιµοποιήσει για 
απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές. 
Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης 
υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων. Κάθε σχετική δαπάνη για την 
προµήθεια των υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος της προσφοράς του. 
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε Αναγνωρισµένο Οργανισµό τα υλικά που 
παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιµοποίησή τους. 
Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται, θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια 
του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, κάτω από την παρακολούθηση της 
Υπηρεσίας. 
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Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν 
παρέχουν υλικά σύµφωνα µε τις απαιτητές ιδιότητες, όπως αυτές καταγράφονται στα αντίστοιχα 
Τεύχη. που διέπουν την συγκεκριµένη εργολαβία. 
Ειδικότερα ,τα δάνεια αµµοχαλικώδους σύστασης, που προορίζονται για την κατασκευή της 
ανώτατης στρώσης επιχώµατος, που εµφανίζεται στην τυπική διατοµή, καθώς και του µεταβατικού 
επιχώµατος όπισθεν τεχνικών έργων, πρέπει να έχουν δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του πέντε 
(5). 
 
∆.   Πηγές λήψης υλικών τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, επιχωµάτων 
Για  την εκτέλεση των εν λόγω  εργασιών, που ορίζονται  αναλυτικότερα στην  παρούσα  Ε.Σ.Υ.και 
τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα της 
περιοχής του έργου ή ισοδύναµα (ή υλικά ποταµού άριστης ποιότητας) µε µέριµνα, ευθύνη και 
δαπάνες του αναδόχου..  
Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει υλικά τα οποία, κατά την 
εκµετάλλευσή τους, δεν παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά και υγιή, 
µε συνέπεια, λόγω της ανοµοιογενούς ποιότητας, να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της 
ποιότητας των υλικών από την άποψη του δείκτου πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στο 
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές των ασβεστολιθικών 
πετρωµάτων (και των αµµοχαλίκων ποταµού των πηγών, που εκµεταλλεύονται) µε µέριµνα, 
ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά έτσι ώστε ο συντελεστής των υλικών σε τριβή 
και κρούση κατά την δοκιµασία LOS ANGELES να µην υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στις 
οικείες προδιαγραφές. 
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον ανάδοχο 
θέσεων εγκαταστάσεων λατοµείου µε σκοπό την παραγωγή των αδρανών υλικών που 
απαιτούνται. 
Η ευθύνη βαρύνει τον Ανάδοχο, που µπορεί να χρησιµοποιήσει για την παραγωγή των εν λόγω 
υλικών οποιαδήποτε κατάλληλη θέση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, αρκεί αυτά να πληρούν 
τις ιδιότητες που προβλέπονται από προδιαγραφές και να τηρούνται οι διατάξεις οι σχετικές µε την 
εγκατάσταση λατοµείων και την διενέργεια αµµοληψιών. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων υλικών, 
δε δηµιουργεί σ' αυτόν δικαίωµα απαίτησης πληρωµής δαπάνης µεταφοράς των υλικών, που 
περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 
 
Ε.  Χρήση Πηγών 
1.Κατά την παραγωγή των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών πρέπει να ληφθούν 
από τον Ανάδοχο τα κατάλληλα µέτρα (προστατευτικές κατασκευές, αποφυγή διασποράς των 
προϊόντων εξόρυξης κατά τις εκρήξεις κλπ, χρήση κονιοσυλλέκτου κλπ) προκειµένου να 
αποφευχθεί η δηµιουργία φθορών στις ιδιοκτησίες (οικοδοµές, αγροί, δένδρα κλπ), καθώς επίσης 
και στις κάθε είδους καλλιέργειες της περιοχής όπου θα εγκατασταθεί το συγκρότηµα παραγωγής 
ασφαλτοµιγµάτων, λόγω λειτουργίας του κλπ, για τις οποίες φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αστικά 
και ποινικά. 
2.Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν από την χρησιµοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών 
που θα επιλέξει ο ίδιος, να προβεί µε µέριµνα και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού που 
παρέχεται σε ιδιωτικό εργαστήριο ή της ∆.Τ.Υ. ή του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην περιοχή εκτέλεσης του 
έργου, προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύµφωνα προς τις σχετικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ο έλεγχος της ποιότητας όλων των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι εξ' 
ολοκλήρου υπεύθυνος για την παραγωγή και χρησιµοποίηση δόκιµων υλικών. 
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 Η Υπηρεσία πάντως έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει υλικά που 
αναµφισβήτητα δεν πληρούν τις απαιτητές ιδιότητες σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν.3669/2008, 
όπως αυτός ισχύει σήµερα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στις θραυστικές εγκαταστάσεις προδιαλογέα 
(προκόσκινο) προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα διασφάλισης εισαγωγής καθαρού 
εξορυσσόµενου υλικού, χωρίς γαιώδεις και λοιπές προσµίξεις, καθώς επίσης και παιπάλης. Ο 
προδιαλογέας πρέπει να έχει ικανές διαστάσεις και ανοίγµατα των κενών εξαγωγής γαιωδών και 
λοιπών προσµίξεων την κατάλληλη κλίση και να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό µηχανισµό 
δηµιουργίας δονήσεων, ώστε να εισάγεται για θραύση τελείως καθαρό υλικό. 
 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί εργασίες και κατά τη  διάρκεια της παραγωγής των υλικών. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα της ανά πάσα στιγµή δειγµατοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των 
υλικών και εργασιών, χρησιµοποιώντας γι' αυτό το σκοπό µέσα συσκευασίας και µεταφοράς του 
αναδόχου, που υποχρεούται να θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό 
να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, αφού είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 
για την ποιότητα και το δόκιµο τόσο των υλικών όσο και των εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
 
 Η άσφαλτος που θα χρησιµοποιηθεί (τύπος 80/100 ή 50/70) για την κατασκευή του έργου 
θα προµηθευτεί από τον ανάδοχο µε µέριµνα και ευθύνη του Η αξία της ασφάλτου που αναλογεί 
για την εκτέλεση κάθε ασφαλτικής εργασίας, που προβλέπεται από την σύµβαση, καθώς επίσης 
και η δαπάνη µεταφοράς της µέχρι και τις εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµιγµάτων του 
αναδόχου, της φορτοεκφόρτωσης και σταλίας αυτ/του και κάθε δαπάνη χρησιµοποιήσεως της 
(τυχόν αποβαρελοποίηση, θέρµανση, παραγωγή διαλυµµάτων κλπ), περιλαµβάνεται στις τιµές 
µονάδος του Τιµολογίου της Μελέτης και του προϋπολογισµού.  
 Το ποσοστό συµµετοχής της ασφάλτου σε κάθε ασφαλτική εργασία, πρέπει να ευρίσκεται 
εντός των ορίων που καθορίζουν οι σχετικές προδιαγραφές και οι µελέτες συνθέσεως, µε βάση τα 
αδρανή υλικά, που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος για την σύνταξή τους από το Εργαστήριο ∆ηµ. 
Έργων. 
 Νοείται ότι το ανωτέρω ποσοστό ελήφθη υπόψη για τη διαµόρφωση της προσφοράς του 
Αναδόχου, ως γνώστου των αδρανών υλικών που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των 
ασφαλτικών εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 
 
  Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 
1418/84, 8 και του εκτελεστικού αυτού Π∆ 609/85, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε το άρθρο 6 
παρ. 2 του Ν. 2052/92 και το άρθρο 2 παρ. 15 και 16 του Ν. 2229/94 και Π∆. 218/99,καθώς και 
στο άρθρο 53 του Ν. 3669/08. 
  Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι: 
1. Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται κατά την αναθεωρητική περίοδο που έχουν εκτελεστεί 

ή έπρεπε να εκτελεστούν αν εκτελεστούν σε περίοδο µεταγενέστερη της προβλεπόµενης στο 
χρονοδιάγραµµα 

2. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και 
όχι της ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να 
ενσωµατωθούν. 

3. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθµός 
του κονδυλίου των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης του οποίου 
θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας. 

4. Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική 
περίοδο, θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου και του 
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επιβλέποντος που θα θεωρείται από τον Πρ/νο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι 
αναθεωρούµενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόµενα. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται είτε να εγκαταστήσει και διατηρεί σε λειτουργία επί τόπου του έργο, 

κατάλληλο εργαστήριο δοκιµών, στο οποίο θα εκτελούνται έλεγχοι που αφορούν στην ποιότητα 
κατασκευής του έργου, είτε να συνεργαστεί µε αναγνωρισµένο οργανισµό όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 154 του Ν.3669/2008, όπως αυτός ισχύει σήµερα. 

 
2. Οι προδιαγραφές εξοπλισµού του εργαστηρίου έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν για την 

Υπηρεσία ότι είναι δυνατός ο ποιοτικός έλεγχος από τον Ανάδοχο για τους κυριότερους και 
ιδίως τους συχνότερους των ελέγχων και δοκιµών. Ταυτόχρονα ο εξοπλισµός θα διατίθεται σε 
κάθε ζήτηση στο προσωπικό της Υπηρεσίας για την περίπτωση που θα ήθελε να 
χρησιµοποιήσει το εργαστήριο του Αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, µε έξοδα 
του Αναδόχου. 

 
3. Για την προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία κ.λ.π. του εργοταξιακού εργαστηρίου ή την αµοιβή 

του συνεργαζόµενου εργαστηρίου ο Ανάδοχος δεν θα αποζηµιωθεί περαιτέρω και θα πρέπει το 
εν λόγω κόστος να έχει συµπεριλάβει στις σχετικές δαπάνες ανηγµένο στις υπόλοιπες τιµές 
µονάδας της προσφοράς του. Εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3669/2008, όπως 
ισχύει σήµερα.  

 
4. Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι κατάλληλος για να εκτελεσθούν οι 

ακόλουθες δοκιµές: 
α. Εδαφοµηχανικής 
• Φυσικής υγρασίας 
• Περιγραφής και κατάταξης (όρια υδαρότητας, πλαστικότητας, κοκκοµετρικής διαβάθµιση µε 

κόσκινα) 
• Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους συµπύκνωσης εδάφους (ξηρού και µε φυσική 

υγρασία). Ο προσδιορισµός θα γίνει µε τη µέθοδο της άµµου, ή µε άλλη µέθοδο που θα 
εγκρίνει η Υπηρεσία. 

• Ο έλεγχος συµπύκνωσης θα γίνει µε την σύγκριση της πυκνότητας που έχει επιτευχθεί επί 
τόπου, µε την βέλτιστη πυκνότητα που προσδιορίστηκε µε τη δοκιµή PROCTOR 
(STANDARD ή MODIFIED ανάλογα προς την προδιαγραφή) για το συγκεκριµένο 
δείγµα. 

 
β. Σκυροδέµατος 
• Μέτρηση του εργάσιµου. 
• Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών. 
• ∆ειγµατοληψία και συντήρηση δοκιµίων για τη µέτρηση της αντοχής σε θλίψη. 
 

5. Ειδικότερα, το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο, τον ακόλουθο εξοπλισµό 
δοκιµών εδαφοµηχανικής: 

 
5.1 Για δοκιµές κατάταξης: 

• Πλήρης σειρά προσδιορισµού Ορίου Υδαρότητας. 
• Πλήρης σειρά προσδιορισµού Ορίου Πλαστικότητα. 
• Πλήρης σειρά των παρακάτω 8 κοσκίνων λεπτών υλικών: Νο 4, Νο 8, Νο 16, Νο 30, Νο 

40, Νο 50, Νο 100, Νο 200. 
• Πλήρης σειρά των παρακάτω 3 κοσκίνων χονδρών υλικών: 3,8'', 3,4", 1½. 
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5.2 Για ελέγχους και δοκιµές συµπύκνωσης: 
• Πλήρης σειρά δοκιµής PROCTOR τροποποιηµένης (PROCTOR MODIFIED) 

(A.A.S.H.O. - T 180 µέθοδοι A και C) που να περιέχουν τουλάχιστον: 
� Μία ρήτρα εσωτερικής διαµέτρου 4" (10,16 εκ.) εσωτερικού ύψους 4,585" (11,64 εκ.). 
� Μία πρότυπη σφύρα βάρους 10 POUNDS (4,536 χγρ.) µε ύψος ελεύθερης πτώσης 

18" (45,72 εκ.) 
• Πλήρης σειρά προσδιορισµού επί τόπου πυκνότητας. Στην περίπτωση υιοθέτησης της 

µεθόδου άµµου, η σειρά θα περιλαµβάνει και κώνο ρίψης της άµµου, το δοχείο της 
άµµου, τις πλάκες, τους ζυγούς και άµµο OTTAWA ή άλλη διαβαθµισµένη. Στην 
περίπτωση χρησιµοποίησης άλλης µεθόδου, π.χ. µε µπαλόνι µε λήψη αδιατάρακτων 
δειγµάτων, οι αντίστοιχες συσκευές πρέπει να είναι της έγκριση της Υπηρεσίας. 

 
5.3 Ζυγοί: 

• 1 ζυγός ικανότητας 20 χγρ. και ευαισθησίας 0,1 γραµ. 
• 1 ζυγός ικανότητας τουλάχιστον 2.000 γραµ. ευαισθησίας 0,1 γραµ. 
• 1 ζυγός ικανότητας τουλάχιστον 300 γραµ. ευαισθησίας 0,1 γραµ. 

 
5.4 Λοιπές συσκευές και υλικά: 

Φούρνος ξήρανσης µε θερµοστάτη. 
Θερµόµετρα 0 - 150 οC 
Συσκευή πλαστικότητας  
Επικουρικά εξαρτήµατα και υλικά όπως κάψεις κ.λ.π 
Έντυπα δοκιµών 

 
5.5 Βοηθήµατα εκτέλεσης δοκιµών: 

Στο εργαστήριο θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα βοηθήµατα: 
• Οι εν ισχύει ΕΤΕΠ και συµπληρωµατικά οι ΠΤΠ και κανονισµοί της Υπηρεσίας. 
• SI OIL TESTING FOR ENGINEERS - T.W. LAMBE 
• Προδιαγραφές της A.A.S.H.O. 
 

6. Ειδικότερα, το εργοταξιακό εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει, κατ' ελάχιστο, τον παρακάτω 
εξοπλισµό δοκιµών σκυροδέµατος: 
• Πλήρης σειρά των κοσκίνων αδρανών υλικών σκυροδέµατος. 
• Κόσκινα ορθογωνικών απών 0,2 χλστ. και το κόσκινο Νο 200 (0,074 χλστ.) 
• Συσκευή ξήρανσης αδρανών για την µέτρηση της φυσικής υγρασίας. 
• Τουλάχιστον 50 µήτρες σκυροδέµατος κυβικών δοκιµίων εσωτερικών διαστάσεων 20 x 

20 x 20 εκ., ή ίσο αριθµό κυλινδρικών δοκιµίων. (Στις µέρες σκυροδέτησης µεγάλων 
όγκων σκυροδέµατος, ο αριθµός των µητρών για δοκίµια θα ενισχύεται ανάλογα). 

• Ένα κώνο ABRAHMS για τη µέτρηση της κέθισης για τον προσδιορισµό του εργάσιµου 
του σκυροδέµατος. 

• Μια τράπεζα εξάπλωσης, σύµφωνα µε το DIN 1045 και το DIN 1048, όµοια για τον 
προσδιορισµό του εργάσιµου του σκυροδέµατος. 

• Ένα υγρό θάλαµο συντήρησης δοκιµίων, ο οποίος θα δοµηθεί από µπατική 
οπτοπλινθοδοµή µε επένδυση από τσιµεντοκονία, θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 
300 δοκίµια, θα είναι εξοπλισµένος µε ανεµιστήρα,θερµόµετρο, υδρόµετρο και 
θερµαντικές λυχνίες ενώ ο κορεσµός της ατµόσφαιρας θα επιτυγχάνεται µε φυσική 
εξάτµιση νερού από ανοικτές λεκάνες, ή τα δοκίµια θα βυθίζονται µέσα σε λεκάνες µε 
νερό ανάλογα µε την προδιαγραφή κανονικής συντήρησης των δοκιµίων σε υγρό 
θάλαµο. 
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• Ένα ζυγό 20 χγρ. µε ευαισθησία 1 γραµ. που µπορεί να είναι ο ίδιο µε το ζυγό της 
παραγράφου 5.3. 

Παρατήρηση: Μηχανή δοκιµής αντοχής σε θλίψη δεν είναι αναγκαίο να διατίθεται, και οι σχετικές 
δοκιµές αντοχής θραύσης µπορεί να γίνονται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Ο ελάχιστος αριθµός ελέγχου για κάθε τµήµα του έργου θα πρέπει να είναι όπως παρακάτω: 
 
Α.  Συµπυκνώσεις 
• Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς 

τµήµατος σε κάθε κλάδο οδού. ∆οκιµή 1. 
• Επιχωµάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 m3 

συµπ. όγκου. ∆οκιµή 1. 
• Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιουµένων σε κάθε στρώση ανά 300 µ. µήκους 

κλάδου οδού. ∆οκιµή 1. 
• Βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά 200 µ. κλάδου οδού. ∆οκιµή 1. 
• Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού. ∆οκιµή 1. 
Β  Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
• Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 µ3. ∆οκιµή 

1. 
• Σε αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. λεπτά σκυροδέµατα κ.λ.π.) ανά 

200 µ3. ∆οκιµή 1. 
Γ.   Έλεγχοι πλαστικότητα και ισοδυνάµου άµµου 
• Σε αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 µ3 . ∆οκιµή 3. 
• Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 µ3. ∆οκιµή 1. 
• Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1.000 m3 . ∆οκιµή 1. 
 
∆.       Υγεία πετρωµάτων 
Για κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 µ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή 
από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα. ∆οκιµή 1. 
 
E.         ∆οκίµια σκυροδέµατος 
   Τα σχετικά µε τον έλεγχο της ποιότητας των διαφόρων κατηγοριών σκυροδεµάτων ρυθµίζονται 
µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-97), που έχει εγκριθεί µε την απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε αριθ. ∆14/19164/28-3-97 και ισχύει για την παρούσα σύµβαση. 
ΣΤ.  Έλεγχος ποσότητας ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος. 
    Ανά τρίωρη παραγωγή    ∆οκιµή 1. 
Ζ. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοµίγµατος κατά MARSHAL 
   Για κάθε ηµερήσια παραγωγή    ∆οκιµή 1 
Η.  Έλεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του 
ασφαλτοµίγµατος. 
    Για κάθε ηµερήσια παραγωγή    ∆οκιµή 1. 
Θ.        Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
   Για τα αδρανή των βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο  (2) ώρες εργασίες   ∆οκιµή 
1. 
 
Παρατηρήσεις 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων 
και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές 
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δοκιµές για την ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανώτερο 
αριθµό δοκιµών. 
 
Ποινικές ρήτρες 
• Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στον Επιβλέποντα εντός δύο ηµερών 

από της δειγµατοληψίας. 
• Οι γενόµενες δοκιµές µε τα ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµών καταγράφονται σε 

ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική 
επιµέτρηση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

• Στην περίπτωση που από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν και 
των αντιστοίχων δοκιµών στις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις θα προκύψει αριθµός 
δοκιµών µικρότερος του ανωτέρω καθοριζόµενου αριθµού δοκιµών, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ποινική ρήτρα 300 ευρώ για κάθε δεκάδα δοκιµών που λείπουν και παρακρατείται 
βάσει απόφασής του και εκπίπτει από τον πρώτο συντασσόµενο λογαριασµό του Αναδόχου. 

Η ποινική ρήτρα αυτή είναι ανέκλητη και τα δοκίµια που λείπουν δεν µπορούν να καλυφθούν µε 
περισσότερα δοκίµια σε επόµενα στάδια εργασίας. 
 
Άρθρο 16ο  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και οι 
πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 52 και 53 του Ν. 3669/2008, όπως αυτός ισχύει 
σήµερα.. 
 
Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούµενη 
εγγραφή σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για 
το έργο, όπως αυτό καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 
 
Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους πίνακες ή τις 
σχετικές διαραγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της σύµβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την 
παροχή των σχετικών οδηγιών. 
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται 
ανωτέρω, η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις εργασίες 
αυτές. 
Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου, 
συντάσσονται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν 
εκτελεσµένες εργασίες που µπορούν να επιµετρηθούν. 
Ενδιάµεσα των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω και 
αν κατά τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για 
οποιαδήποτε αιτία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή λογαριασµών να προσκοµίζει τα παραστατικά 
στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιηµένων στο έργο µηχανηµάτων 
(ιδιοκτητών ή όχι). 
 
Άρθρο 17ο ΠΟΣΟΣΤΟ Ο.Ε και Γ.Ε κλπ 
 
Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δε συµπεριλαµβάνεται ποσό 

για γενικά και επισφαλή έξοδα: εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή 
υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε 
ποσοστό επί της αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν, που πιστοποιείται µε βάση τις τιµές 
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του τιµολογίου προσφοράς και τις κανονιζόµενες νέες τιµές µονάδος κατά το άρθρο 9 της 
παρούσας και ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) επί τοις εκατό. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 και 42 
του Π.∆ 609/85 και του άρθρου 55, του Ν.3669/2008, όπως ισχύει σήµερα.. 

 
Άρθρο 18ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, 
 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και 
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της 
κράτησης 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. 
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και (ενδεχοµένως) 
το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και λιπαντικών του Φ.Π.Α 
και του ειδικού φόρου του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό 
κάθε είδους υλικών, εφοδίων, καθώς επίσης και των φόρων που αναφέρονται αναλυτικότερα στα 
Ν.∆ 4486/65 (ΦΕΚ 131 τεύχος Α) και 453/66 (ΦΕΚ 165 τεύχος Α) σχετικά µε την τροποποίηση 
φορολογικών διατάξεων. 
 
Άρθρο 19ο ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
 
Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων 
κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης και όχι από τροποποίηση των 
σχεδιών και της µορφής του έργου. 
∆εν περιλαµβάνονται στο κονδύλιο των απροβλέπτων οι δαπάνες για µετατόπιση Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας ούτε η δαπάνη απαλλοτριώσεων. 
 
Άρθρο 20ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
1. Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει 
άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση 
εφαρµόζονται οι ∆ιατάξεις του Άρθρου 65 του Ν.3669/2008, όπως αυτός ισχύει. 

2. Για έργα προϋπολογισµού µέχρι 3.000.000 ευρώ. θα υπάρχει συνεχής παρουσία επί τόπου 
του έργου και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ενός (1) τουλάχιστον έµπειρου 
∆ιπλωµατούχου Μηχανικού & Πτυχιούχου ο οποίος θα είναι και προϊστάµενος του 
εργοταξιακού γραφείου. Η ∆ιοίκηση του έργου διέπει τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του 
Ν.3669/2008, όπως αυτός ισχύει. Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για 
την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της. 

3. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπ' 
όψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε 
λόγους που έχουν να κάνουν και εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά το υπ' όψη έργο. 
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να 
εκπροσωπεί τον ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής 
των εντολών, ειδοποιήσεων οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 44 του Ν. 3669/2008. 
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4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, εκτός από τα κάθε είδους µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, 
µεταφορικά µέσα, όργανα, εργαλεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του του Ν. 3669/2008 και το 
απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου. 

 
Άρθρο 21ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, επί 
δεκαπέντε (15) πριν την οριστική παραλαβή  του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 
3669/2008. 
Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 
αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του άρθρου 45 του Π.∆ 
609/85. 

 
Άρθρο 22ο ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
Στην περίπτωση διακοπής της εκτέλεσης του έργου µε υπαιτιότητα του Εργοδότη, ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν. 1418/84 ,του Ν.3669/08 και το Π.∆ 609/85 και Π.∆ 171/87. 

 
Άρθρο 23ο ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
Συµβατικές τιµές µονάδος για την υπ' όψη Σύµβαση ορίζονται οι τιµές µονάδας του τιµολογίου 
προσφοράς.  
Οι τιµές µονάδας αναφέρονται σε πλήρως περατωµένες εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης και περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες, ελέγχους και δοκιµές, για την πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή και την άρτια λειτουργία των έργων σύµφωνα µε τις ισχύουσες Π.Τ.Π & τα 
σχέδια της µελέτης. Οι παραπάνω τιµές καλύπτουν όλες τις άµεσες και έµµεσες δαπάνες του 
Αναδόχου και εκτός από το ΓΕ και ΟΕ, καθώς και όσα προβλέπονται από τις διατάξεις περί 
αναθεωρήσεως τιµών, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση των 
εργασιών, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
Άρθρο 24ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ 
α. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λαµβάνει τα 
µέτρα που επιβάλλονται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Η 
σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στα Γενικά του Έξοδα. 
 Υποχρεούται επίσης να προβαίνει, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών στην τοποθέτηση 
όλων των προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, σηµάτων, τροχονόµων 
κλπ, που απαιτούνται κατά τα διεθνή πρότυπα  και τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές για την 
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό και τις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και 
γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα για την ασφαλή καθοδήγηση 
πεζών και τροχοφόρων. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα από 
υπαιτιότητα των έργων, ακόµη και εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. 
β. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει τη σήµανση µε ελλείψεις υπόκειται σε ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα 50 ευρώ. για κάθε µη τοποθετηµένο στη θέση που επιβάλλεται ή κακώς 
τοποθετηµένο σήµα.  
Η Υπηρεσία µπορεί επίσης να εκτελέσει τη σήµανση σε βάρος και λογαριασµό του αναδόχου, όταν 
ο τελευταίος δε συµµορφώνεται προς τις σχετικές διαταγές της. Ανεξάρτητα όµως από τη λήψη ή 
µη από την Υπηρεσία των µέτρων αυτών, ο ανάδοχος του έργου δεν παύει να έχει ακέραιη την 
ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή και ευθύνεται αποκλειστικά και 
µόνο αυτός για τη συνεχή σήµανση της οδού µε προσωρινά, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις 
εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές, σήµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος µε το 
προσωπικό του, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου, έχει συνεχή αντίληψη των θέσεων 
της οδού που χρειάζονται σήµανση και ενηµερώνονται συνέχεια πάνω στην ανάγκη προσαρµογής 
τους και της επανατοποθέτησής τους σε κατάλληλες θέσεις της οδού µε την πρόοδο των έργων, 
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ενώ η επίβλεψη δεν διαθέτει επιτόπου προσωπικό για να υποδεικνύει κάθε φορά τα µέτρα 
σήµανσης που πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο. 
γ. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τον Κ.Ο.Κ όπως 
αυτός ισχύει καθώς και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ ή συµπληρωµατικά τις 1) ΒΜ5/30058/6-12-82 και 2) 
ΒΜ5/30428/17-6-80 ΠΤΠ σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών.  
 
ΑΡΘΡΟ 25ο   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 

βλάστηση, όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του 
διατίθεται από τον κύριο του Έργου για την εκτέλεση των έργων θα είναι ∆ε υπεύθυνος για 
κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή 
θάµνων ή απόθεσης υλικών καθώς και λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή 
καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συµµορφώνεται πλήρως 
προς τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος ( όπως Ν. 1650/86 για 
την προστασία του περιβάλλοντος ΦΕΚ 678Β, οδηγία 85/337 ΕΟΚ L 175/5-7-85, εγκύκλιος 
Υ∆Ε Γ2/∆2/0/3/192, εγκ. Α213/5-12-75, κ.λ.π.) αριθµ. 1135/30-4-99 ∆/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ. 
ΛΑΜΙΑΣ..  

 
ΑΡΘΡΟ 26ο  ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
 
Ο ανάδοχος  πρέπει  πάντοτε  να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα που 
βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του δηµοσίου, καθώς επίσης 
και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. 
Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 
εκτελούνται από τον ανάδοχο, χωρίς κάποια  ιδιαίτερη αποζηµίωση.  
Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει  µε επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, 
εφόδια ή εργασία που εκτελέστηκαν,  τότε η  περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχτεί από τον 
πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη φύλαξης θα βαρύνει  τον ανάδοχο και θα κρατηθεί από 
όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 
 Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των 
κοινοφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης  για την πρόληψη ζηµιών ή 
διακοπής της λειτουργίας τους. 
Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αµέσως από τον 
ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου. 
 
   ΑΡΘΡΟ 27ο  ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείµενους Νόµους και την 
παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, να λάβει µέτρα για την πρόληψη 
ατυχηµάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. 
Οφείλει επίσης να συµµορφώνεται χωρίς προφάσεις, µε όλους τους επιτόπιους σχετικούς 
κανονισµούς και αστυνοµικές διατάξεις.  
Οφείλει να υποβάλει εντός µηνός Φάκελο Υγείας & Ασφάλειας σύµφωνα µε το  Π.∆. 305/96,  όπως 
έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 182 του Ν. 3669/2008. 
 
 ΑΡΘΡΟ 28ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Από τον ανάδοχο µπορούν να αναγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, 
εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καµία δαπάνη του 
εργοδότη.  



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

 

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του αναδόχου και 
θα αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδά του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Τα ανωτέρω 
κτίσµατα και έργα δύναται να εγκαταλείπονται και να µην απαιτείται η αφαίρεσή τους, παρά  µόνο 
κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει και συντηρεί µε δαπάνες του τις κατάλληλες 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και την 
κατανάλωση του προσωπικού.  
Επίσης, υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού, που διαµένει στον τόπο των έργων ή του 
εργαζόµενου σε νυκτερινές εργασίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που 
καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών και ηµεροµισθίων του προσλαµβανοµένου από αυτόν 
εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούµενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον 
εργοδότη, να µεριµνά κατά τη µισθοδοσία τού εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε 
είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε 
κάθε περίπτωση παράληψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην 
καταβολή τους µε δικές του δαπάνες χωρίς καµία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
   Για την πληρωµή του αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του ΙΚΑ για τη µη οφειλή του προς αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει 
στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν 
υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. 
  Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους 
λογαριασµούς, που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του και µέχρι το χρόνο 
προσκόµισής τους.  
  Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των 
ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των 
ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από 
τον πρώτο λογαριασµό  του αναδόχου. 
  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων 
(µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων εν λόγω εορτών 
Πάσχα και Χριστουγέννων, αποζηµιώσεων ηµερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας µε 
αποδοχές και αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας ή προµήθειας 
υλικών. Κατά συνέπεια οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στις 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή µεγάλες δυσχέρειες 
εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού ,ο ανάδοχος δε δικαιούται καµιά άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε όλες τις τιµές 
µονάδος του Τιµολογίου περιλαµβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) : 
Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, ήτοι τα 

µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών από 
οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 
βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των µηχανηµάτων, οι δαπάνες 
εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 

Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών συνεργείων 
από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για 
ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών κλπ. 
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γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας, µε την φορτοεκφόρτωση και 
µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις 
υλικών. 

Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών. 
Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής µέχρι της 
ενσωµάτωσής τους στο έργο. 

Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων προσωρινής 
αποθήκευσής τους. ∆ιευκρινίζεται ότι το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση 
διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κ.λ.π. υλικών. 

Οι δαπάνες εκτέλεσης του όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών στις περιπτώσεις 
εκείνες που ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη για 
καλύτερη εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας. 

Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ., σύνταξη και 
εκτύπωση σε 7/πλούν των επιµετρητικών στοιχείων. 

Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του Τιµολογίου. 

Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του αναδόχου, καθώς επίσης οι δαπάνες ζύγισης της 
καθαρά ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται, των έργων, σε 
γεφυροπλάστιγγα αυτόµατης ζύγισης ιδιοκτησίας του αναδόχου, που προσκοµίζεται και 
τοποθετείται µε µέριµνα και δαπάνες του κοντά στη θέση παραγωγής των ασφαλτικών υλικών. 
∆εν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση, είτε πάνω στις 
ποσότητες των υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία, είτε πάνω στις τιµές µετά την 
εµφάνιση του εργολάβου στη δηµοπρασία ανάληψης, του προκειµένου έργου. 

Στο ποσό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των 
επισφαλών εξόδων της επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, 
δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων. κηρυκείων, συµφωνητικού των 
θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα 
εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 
 Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου για 
τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών που θα αναφυούν, ή από την 
τυχόν ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά από 
τις πηγές λήψης, ήτοι χειµµάρων λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες 
µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 
 Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων, για την , κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας για την 
κατασκευή του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι 
δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί 
η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφόσον κάµει 
χρήση τέτοιων οδών ( µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση 
και των οδών αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζηµίωση από µέρους του δηµοσίου. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που θα συµβεί. 
 Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 
αποζηµιώσεων για τους ανωτέρω λόγους. 
 
Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν : 
Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των 

εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων υλικών και από άλλη 
προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 
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Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών µελετών χαράξεων και τεχνικών 
έργων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο, λόγω µικρών µεταβολών του άξονα της οδού, 
υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά, κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και 
προσαρµογής αυτών στην προτεινόµενη διατοµή της οδού. 

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται απαραίτητα 
από διπλωµατούχο και πτυχιούχο πολιτικό ή τοπογράφο µηχανικό µε σκοπό την εφαρµογή 
των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του όλου έργου και τη σύνταξη των επιµετρήσεων, 
ήτοι αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθµίσεις, λήψη διατοµών κλπ, κάθε φορά 
που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου ή αφορά σε 
µικροπαραλλαγές, είτε υψοµετρικές για βελτίωση της κατά µήκος τοµής, είτε οριζοντιογραφικές, 
για βελτίωση της χάραξης, οπότε πρέπει να υποβάλλονται, µε τα διαφανή τους, όλα τα 
απαιτούµενα τεύχη για την ολοκλήρωση του απαιτούµενου σκοπού. 

Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, 
όπως τήρησης πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και βιβλίου 
καταµέτρησης των εργασιών. 

οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε άλλη 
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά στο έντυπο τιµολόγιο του Υ∆Ε, έκδοσης 1953. 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο   ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  
   Κατά την εκτέλεση των εργασιών ,ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει µε κάθε τρόπο 
δυνατότητα ακώλυτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην οδό που πρόκειται να 
εξυπηρετήσει το εκτελούµενο έργο, µε την κατασκευή των απαραίτητων συνδετηρίων τµηµάτων, 
την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων παρακαµπτηρίων της κυρίας κυκλοφορίας κλπ. Οι σχετικές 
εργασίες δε θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα περιληφθούν από αυτόν ανηγµένα 
στις τιµές της προσφοράς του. 
   Η ανάγκη ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας µε την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο κατά την εξέταση των συνθηκών του έργου πριν από τη σύνταξη 
της προσφοράς του, και οι δυσκολίες που θα προκύψουν εξ αυτής της αιτίας δε  δηµιουργούν στον 
ανάδοχο το δικαίωµα απαίτησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή παράτασης στην προθεσµία του 
έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 32 ο    ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Ο Ανάδοχος σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου  υποχρεούται να συµµορφούται µε τους 

Νόµους του Κράτους ,τα ∆ιατάγµατα και τους κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις, καθώς 
και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής, ή άλλης Αρχής που θα 
αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και τις 
εργασίες του. 

Ο Ανάδοχος σαν υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω, πρέπει να ανακοινώνει στον 
Εργοδότη τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 
σε αυτόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, 
ασφαλείας κ.λ.π. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε αδείας, 
που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους , ∆ιατάγµατα κ.λ.π., η οποία απαιτείται για την 
εκτέλεση των εργασιών του. Εξαιρούνται οι αδειοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 
παρούσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του σχετικής άδειας για 
χρήση εκρηκτικών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ρητά 
καθορίζεται ότι καµία αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος, εάν οι Αρχές αρνηθούν να 
εκδώσουν µία τέτοια άδεια ή θέσουν ειδικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για όποιο ατύχηµα ή/και ζηµία προκληθεί σε εργαζοµένους, τρίτους ή 
και κατασκευές λόγω της χρήσης εκρηκτικών, ανεξάρτητα από την όποια άδεια χρήσης έχει 
λάβει. Για το λόγο αυτό οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας καθώς επίσης 
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να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις του Εργοδότη. Οι οποίες υποδείξεις ή εγκρίσεις του 
Εργοδότη δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τα παραπάνω. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες 
κοινής ησυχίας στην περιοχή του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές 
απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει για τον χρόνο έναρξης των εργασιών εγγράφως το 
Μουσείο Θηβών (τηλ. 0262-27913, fax 0262-23559). Το Μουσείο Θηβών θα ορίσει εκπρόσωπο 
για τη συνεχή επίβλεψη των εργασιών.  
Σε περίπτωση που στην περιοχή εκτέλεσης του έργου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται ,αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, να ειδοποιήσει τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, και να διακόψει αµέσως κάθε 
εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 
Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν 
οδηγίες στον ανάδοχο είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή διακοπή αυτών 
κατά το χρονικό διάστηµα που η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση 
τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο ώστε να µειώνονται 
στο ελάχιστο δυνατό οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου από τις αρχαιολογικές έρευνες. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις απαιτούµενες 
διευκολύνσεις, και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 
Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται κατά την 
εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νοµοθεσία και εφαρµόζονται οι διατάξεις της § 12 του 
άρθρου 37 του Ν. 3669/2008. 
 
ΑΡΘΡΟ 34ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου, 

µε µέριµνα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την διαταγή 
του Υ∆Ε αρ.7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20) ήτοι: 
α. Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του  έργου. Αυτές θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 
β. Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αυτές θα 
υποβάλλονται µε τα δικ/κα της 2ης, 3ης ή και µεταγενέστερης πιστοποίησης. 
γ.  Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του. Αυτές θα υποβάλλονται µε τα δικ/κά της 
τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική. 
δ. Τα αρνητικά (φιλµ) των ανωτέρω φωτογραφιών. Οι ανωτέρω φωτογραφίες θα εκτυπώνονται 
σε τριπλούν µε µεγένθυση 16x18 ή 18x24 σε φωτογραφικό λευκό χαρτί ΣΕΜΙΚΑΤ. 
ε.  Πέρα από τα ανωτέρω θα προσκοµισθούν και δύο τουλάχιστον έγχρωµες φωτογραφίες 
προβολής (SLIDES). Ολες οι εν λόγω φωτογραφίες θα λαµβάνονται από έµπειρους 
φωτογράφους µε φωτογραφική µηχανή απόδοσης, διαστάσεων φιλµ 6 Χ 6 εκ. και πρέπει να 
είναι ευκρινείς µε καλή τεχνική εµφάνιση. Κατά τη λήψη θα αποφεύγεται η προβολή διαφόρων 
προσώπων εκτός από τους εργατοτεχνίτες που απασχολούνται µε την κατασκευή των έργων 
και δε θα παρακολουθούν την λήψη φωτογραφιών. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις τη δυνατότητα µετακίνησης, µε δικά 
του µέσα και δαπάνες του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε 
φορά που ειδοποιείται γι’αυτό το σκοπό. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης, δαπάνης του, να προµηθευτεί 
και να τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητα, Πινακίδα (προσωρινή διαφηµιστική) µε τα 
στοιχεία του Έργου, σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο. Η πινακίδα θα κατασκευασθεί µε τις 
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προδιαγραφές που θα δοθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σύµφωνα µε τον 
Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013. Μετά την 
ολοκλήρωση του έργου και το αργότερο εντός έξι µηνών η προσωρινή διαφηµιστική πινακίδα 
αντικαθίσταται από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα. 

 
Παρατίθενται δείγµατα αυτών: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης των ανωτέρω πινακίδων βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του έργου, περιλαµβάνονται δε στα γενικά αυτού. 
Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των ανωτέρω πινακίδων µέσα στην ανωτέρω οριζόµενη 
προθεσµία, η Υπηρεσία θα προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση αυτών σε 
βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 35ο  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-
9),  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
β.   Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, 
στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων,  να  τους  ενηµερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την αναγκαιότητα  της τήρησης 
των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 
συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 
305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε 
να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων 
ασφάλειας και υγείας  (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει 
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 
------------ 
----------------------------------------------------------------------------- 
*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το 
παράρτηµα Ι 
του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως 
διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ. 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 

 
3.1   Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 
( ΣΑΥ ) -  Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 
α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 
προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο 
οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
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β.     Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα  οποία 
αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα 
µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η 
οποία ενσωµατώθηκε στο  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης 
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 
Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία  που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε 
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, 
κλπ). 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ.  Συµπληρωµατικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  στο 
Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) , αποσκοπεί στην πρόληψη και στον 
περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη 
που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ (Φάκελλος  Ασφάλε ιας  κα ι  Υγε ίας )  αποσκοπεί στην 
πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη 
συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 
7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ.37 και 182). 
2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β.   Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 
Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ.   Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ.   Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή 
του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και  
υγείας  (ΣΑΥ,ΦΑΥ)  του  έργου  από  την  αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας σύµφωνα 
µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)  και  
την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  του  Ειδ.  Γραµµατέα  του Σ.Ε.Π.Ε.  

 
3.   Ο ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο στοιχείο  για  την προσωρινή  και την 
οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08  αρ. (73  και 75). 
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4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και  το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
3.2   Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους 
από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει 
στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 
έως 25). 

 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή 
σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας 
και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των 
ακόλουθων στοιχείων : 

 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 
2.  Βιβλίο  υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και  γιατρού  εργασίας στο  οποίο  θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή 

του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του 
και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζοµένων των   οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). 
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Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 
του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4.   Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

 
5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 
3.3   Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984   του (τ.) Υπουργείου 
Εργασίας. 

 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),   Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
3.4  Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 
Για την πιστή  εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 

και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 

 
4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 

 
4.1  Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας : 
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α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση   και περίφραξη των επικίνδυνων 
θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 
εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, 
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα   προστασίας των εργαζοµένων 
από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), 
Π∆305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος  Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης   και εξόδων κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση χώρων από 
τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων   εκρήξεων    
ή    αναθυµιάσεων,   ύπαρξη   πυροσβεστήρων,   κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού  (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81  (αρ.109,110),  Ν.1430/84  (αρ.17,18),  Π∆ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα  
γιλέκα, ολόσωµες  ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ,  εφόσον τους ενηµερώσει εκ των 
προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. 
αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 

 
4.2    Εργοταξιακή   σήµανση   –   σηµατοδότηση,   συστήµατα   ασφαλείας, 
φόρτωση  -  εκφόρτωση  –  εναπόθεση  υλικών,  θόρυβος,  φυσικοί,  χηµικοί 
παράγοντες κλπ 

 
Ο ανάδοχοςυποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύµφωνα µε : 
-   Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:«Οδηγίες Σήµαν- 

σης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). 
- Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους   
χώρους   πόλεων   και   οικισµών   που   προορίζονται   για   την κυκλοφορία πεζών » 
-  Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 
) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν σε  εργασίες  εναπόθεσης 
υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 
48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

 

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 
[αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4],   
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 
ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 
397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 

 
4.3     Μηχανήµατα  έργων  /  Εξοπλισµοί  εργασίας    -  αποδεικτικά  στοιχεία 
αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργωνΠ∆ 
304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 
µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 
µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού 
εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα 
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 
(αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 
304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 

 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, 
τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 
εξής στοιχεία : 

 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2.Άδεια κυκλοφορίας 
3.Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4.Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 
µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 

  6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α 
παρ.3 και 6). 
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 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες  χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 
των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 
είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 
5.1 Κατεδαφίσεις : 

 
Ν. 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,   Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 
5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

 
Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- 
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 
12,  παραρτ. IV µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ). 

 
5.3   Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 
ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 
 
Π∆    778/80,    Π∆    1073/81    (αρ.34-44),    Ν.1430/84    (αρ.    7-10),    ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

  
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 

 
5.5    Κατασκευή   δοµικών   έργων   (κτίρια,   γέφυρες,   τοίχοι   αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 

 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 
5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
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(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί 
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα 
των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω 
από την επιφάνεια της γης.) 

  Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ  
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

  
 5.7   Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες    εκσκαφές,    διαµόρφωση    πυθµένα    θαλάσσης,    κατασκευή 
προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 
1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95,  Π∆ 305/96  (αρ.12,  παραρτ.IV  µέρος  Β  τµήµα  ΙΙ  παρ.8.3  και 
παρ.13). 
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