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Ε Ι ∆ Ι Κ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους, σύµφωνα µε τους
οποίους, σε συνδυασµό και µε τους υπόλοιπους όρους των συµβατικών τευχών, καθώς και τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχέδια και διαγράµµατα των σχετικών µελετών, πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο µε
τίτλο: «51η Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων», ολικής δαπάνης 500.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ).
Το αντικείµενο της εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή και τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Με την παρούσα Ε.Σ.Υ. συµπληρώνονται οι όροι της Γ.Σ.Υ.

Άρθρο 2ο: Προθεσµία Εκτέλεσης του Έργου – Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις
Η συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα µήνες (12) µήνες και µε αφετηρία την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης
χορηγηθείσης παράτασης αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το
άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Επίσης, µετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας, ο
εργοδότης µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος
µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016.
Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή,
σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 3ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου
Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 145 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Το χρονοδιάγραµµα θα απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη διαδοχή και τη διάρκεια όλων των επί µέρους
εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για την ολοκλήρωση του έργου, µέσα στην τυχόν τµηµατική και ολική
προθεσµία αποπεράτωσής του. Συγκεκριµένα, θα ξεκινά από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο
έργο και θα αναλύει, ανά χρονική µονάδα, όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες
(συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν υποβολής µελετών, της έγκρισής τους από την Υπηρεσία, της παραγγελίας
και µεταφοράς στο εργοστάσιο υλικών, µηχανηµάτων κλπ.).
Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε την απαιτούµενη προσοχή, ώστε να προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι
κρίσιµες διαδροµές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου.
Η υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, θα γίνει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σε ηλεκτρονική µορφή µε χρήση
κατάλληλου λογισµικού για χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό (CD – συµπιεσµένο αρχείο) και σε
εκτύπωση σε χαρτί σε τρία (3) αντίγραφα.
Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράµµατος εκδίδεται εγγράφως από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος από τον ανάδοχο. Η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου, ιδίως αναφορικά µε την
κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών
οροσήµων της σύµβασης.
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Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η
διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει
εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή του έργου, εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των
αναφεροµένων στην διακήρυξη.
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου.
Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα
(30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν
µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών.
Ειδικότερα, το χρονοδιάγραµµα θα µπορεί να αναθεωρείται, ώστε να προσαρµόζεται συνεχώς και να
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες του εργοταξίου, τυχόν δε αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα
επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα καλύπτονται (εντατικοποίηση ορισµένων εργασιών, αύξηση ωραρίου,
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισµός κλπ), ώστε να µην επηρεάζονται οι κρίσιµες
διαδροµές και κατά συνέπεια η συνολική περαίωση του έργου, από τις επιµέρους καθυστερήσεις.
Το χρονοδιάγραµµα όπως θα τροποποιηθεί και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωτικό για τον
ανάδοχο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν υπέρβαση των επιµέρους προθεσµιών
συνεπάγεται τις προβλεπόµενες από την Σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Ειδικότερα, σε
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλει το χρονοδιάγραµµα µέσα στην οριζόµενη προθεσµία ή δεν
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτό, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της
εργολαβίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 160, παρ. 2, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Επιπλέον, η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα
για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 141, παρ. 2 α) του
Ν. 4412/2016.
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου, τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το
χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα, που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική
ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα (Gantt) και
σχετική έκθεση.
Ειδικότερα η στήλη των δραστηριοτήτων θα πρέπει να συµπίπτει µε τα τµήµατα του έργου που απαρτίζουν
τον προϋπολογισµό µελέτης της Υπηρεσίας και τα οποία θα συντίθενται από τα άρθρα του αντίστοιχου
τιµολογίου µελέτης. Η χρονική µονάδα που θα χρησιµοποιείται και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδοµάδα.
Γενικά, ανάλογα µε την τεχνική και οικονοµική σηµασία του έργου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, το
χρονοδιάγραµµα θα συντάσσεται είτε µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή κατά απλούστερο τρόπο.

Άρθρο 4ο: Ειδικές προθεσµίες του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προχωρήσει σε πλήρη επαναφορά των ορυγµάτων σε δρόµους, κράσπεδα,
πεζοδρόµια, κ.λ.π., τα οποία έγιναν για εργασίες της παρούσας σύµβασης, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
από την ώρα εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Επίσης, υποχρεούται όπως προχωρήσει και στην
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής ή καθαίρεσης, επίσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα
κοινοποίησης της εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

Άρθρο 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου
Μέχρι την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε
ποσοστό 5% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει.
Συµπληρωµατική εγγύηση πρέπει να κατατεθεί και για κάθε συµπληρωµατική σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο
72 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 6ο: Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου
Η χρονική περίοδος εγγύησης και συντήρησης του έργου, καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 171, παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την εποµένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.
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Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και οφείλει να το επιθεωρεί τακτικά
και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, συντηρώντας το και επανορθώνοντας µε δαπάνη του, βλάβες, ζηµιές ή
φθορές από συνηθισµένη χρήση, ειδικά αν οφείλονται σε κακοτεχνία ή αµέλεια αυτού.
Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήµατος, διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε
το άρθρο 172, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση του έργου κατά τον χρόνο εγγύησης, οι
απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για
λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στα άρθρα 171, 157 και 159 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, όπως
ισχύουν.

Άρθρο 7ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου – Συµµόρφωση του Αναδόχου προς τη
Σύµβαση
Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. Ειδικότερα:
1.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις
έγγραφες εντολές των αρµοδίων κατά περίπτωση οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.

2.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του
έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης, τα οποία δεν
επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών.
Γι’ αυτό, οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να προβαίνει µε δική του δαπάνη και ευθύνη σε:
α) αριθµητικό έλεγχο των αναφεροµένων διαστάσεων στα σχέδια και σε περίπτωση που δεν συµφωνούν
µεταξύ τους ή λείπουν µερικές ή δεν είναι ευκρινείς, να ζητήσει έγκαιρα από την Υπηρεσία την
απαιτούµενη διόρθωση ή διασαφήνιση.
β) προσαρµογή ή συµπλήρωση ή τροποποίηση των σχεδίων τεχνικών έργων πριν την εφαρµογή αυτών,
εφόσον προκύψουν δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές συνθήκες. Κάθε τροποποίηση που θα προτείνει ο
Ανάδοχος θα πραγµατοποιείται, εφόσον απαιτείται, µετά από σχετική συναίνεση και έγγραφη έγκριση
της Υπηρεσίας.

3.

Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση εργασιών κατά
τροποποίηση της σύµβασης, να χορηγήσει σχετική εντολή, για την εκτέλεση των εργασιών και πριν την
υπογραφή σχετικής συµπληρωµατικής σύµβασης, ή έγκρισης του ΑΠΕ και ο ανάδοχος οφείλει να προβεί
στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών
για µεταβολές στο έργο που έγιναν αυθαίρετα και χωρίς έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας,
έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή
διαστάσεων (δηλαδή οικονοµία στο έργο), καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που
έχουν πράγµατι εκτελεσθεί, χωρίς όµως να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.

4.

Οι εντολές της παρ. 3 υπογράφονται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις και µόνο για εργασίες που αφορούν στην ασφάλεια του έργου λόγω
απρόβλεπτων συνθηκών, η εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται να χορηγείται προφορικά στον
τόπο του έργου, καταχωρίζεται δε στο ηµερολόγιο του έργου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον
προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.

5.

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της µελέτης του έργου,
παρά µόνο αν προηγηθεί τροποποίηση της µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Αν ανακύψει
αστοχία της µελέτης ή τµήµατος αυτής κατά την εκτέλεση του έργου, η οποία αποδεδειγµένα δεν
µπορούσε να διαπιστωθεί εµπροθέσµως, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τη
διευθύνουσα υπηρεσία και να απέχει από κάθε πράξη και ενέργεια που τροποποιεί ή επαυξάνει το
συµβατικό αντικείµενο και συνδέεται µε την αστοχία της µελέτης. Για το διάστηµα µέχρι την απόφαση
της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελεί εργασίες και δεν δικαιούται να λάβει οιαδήποτε
αποζηµίωση για όσες εκτέλεσε χωρίς εντολή.

6.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το
απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και
οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες
για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού,
οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι
δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης και φθοράς τους, οι δαπάνες λειτουργίας,
συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές
κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων,
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καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης
και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή
σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση
του έργου.
7.

Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο,
όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι
του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο
µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις
αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα.

8.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση 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 και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη
µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική
ικριωµάτων και µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος
υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την
παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των
σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις υπό στοιχεία ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2.3.2001 (Β’
266), ∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’ 686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάσεις του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ανάλογα µε τις προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος
των εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.

9.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση και την
κατασκευή του έργου, που σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να ορίζεται και στη διακήρυξη.

10.

Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και
χρησιµοποιεί στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί
τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν
εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των
οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του
αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παρούσας µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές
µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών πριν από την όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση της
πληρωµής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του.

11.

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων
υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή τους, πρέπει
να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής
της σχετικής γνωστοποίησης του αναδόχου και εφόσον αποκλίνουν από τις οριζόµενες στη µελέτη. Η
διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα
πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τις πηγές αυτές του έργου
αδρανή υλικά, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.

12.

Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών
έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή
διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για
να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους.
Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και
αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.

13.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία, αν κατά την
κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από
αυτήν την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του N. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

14.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή
εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της
εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή
διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση
αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.

15.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα
εργοστάσια, όπου κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει
απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα
υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν,
διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο
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των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων της
αναθέτουσας αρχής.
16.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε τρίµηνο να συντάσσει
και να στέλνει στην Προϊσταµένη Αρχή, µέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές
ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου.

17.

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να εγείρει αξιώσεις και τυχόν τέτοια έγερση απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν οι
αξιώσεις αφορούν αποκλειστικά αστοχίες της µελέτης τις οποίες δεν επικαλέστηκε.

Άρθρο 8ο: Ειδικότερες υποχρεώσεις του αναδόχου
1.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, από εξειδικευµένο
προσωπικό και το έργο θα πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και εµφάνισή του, όσο και
ως προς την άµεση σύνδεσή του µε το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης.

2.

Ο ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προµηθεύσει και να µεταφέρει επί τόπου του
έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό για την έντεχνη και εµπρόθεσµη
εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα,
εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν βλαβών και την
αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη σύµβαση. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει µε δικές του
δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία για κάθε κίνδυνο.

3.

Σε περιπτώσεις κατασκευών που µπορεί να απαιτούν ειδικές µελέτες (όπως στατική µελέτη, υψοµετρική
µελέτη κ.λ.π.), ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη αυτών από δικούς του µελετητές και την
προσκόµιση τους στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προς έλεγχο και θεώρηση.

4.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και τις εγκεκριµένες
υψοµετρικές µελέτες.

5.

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό σε πλήρη επαναφορά των ορυγµάτων
σε δρόµους, κράσπεδα, πεζοδρόµια, κ.λ.π., και στην πλήρη αποκατάσταση του ασφαλτικού
οδοστρώµατος, ή του κρασπέδου ή του πεζοδροµίου, καθώς και να ολοκληρώσει πλήρως την αποκοµιδή
των προϊόντων εκσκαφής για τις παντός είδους εκσκαφές που θα εκτελεστούν στο έργο, στους χώρους
που θα καθοριστούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε ευθύνη του και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.
Από την ώρα κοινοποίησης των εντολών της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο, ο ανάδοχος του
έργου έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος ή ζηµιάς που θα προκύψει και
κατά την διάρκεια των παραπάνω προθεσµιών και µέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ορυγµάτων,
ασφαλτικών οδοστρωµάτων ή κρασπέδων ή πεζοδροµίων. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
εφαρµόζει τα αναφερόµενα στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως ισχύει. Τονίζεται ότι ο
ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος ή ζηµιάς που θα προκύψει και κατά
τη διάρκεια των ως άνω καθοριζόµενων προθεσµιών και µέχρι την πλήρη αποκοµιδή των προϊόντων
εκσκαφής.

6.

Τα συνεργεία του αναδόχου που θα εκτελούν τις εργασίες θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες
ασφαλείας και υγιεινής και ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την εφαρµογή όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών. Συγκεκριµένα, πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν,
σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ142/Α/17.7.75) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικές εργασίες
ασχολουµένων µισθωτών", το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/26.8.80) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την
εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού" και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου.
Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχηµα
που θα οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

7.

Ο ανάδοχος υποχρεούται λόγω της φύσης των έργων που εκτελούνται µέσα σε τάφρους, να προνοεί και
να λαµβάνει µε ευθύνη και δαπάνες του, όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα (απαιτούµενες αντιστηρίξεις,
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας, προστασίας, κ.λ.π.), ώστε να µην υπόκεινται σε κίνδυνο ζηµιών ή
βροχών χειµαρρωδών ή συνεχών και εκ συνήθων ή περιοδικών πληµµυρών, τα έργα, το προσωπικό του
αναδόχου, οι ιδιώτες, τα ακίνητα, τα οχήµατα, κ.λ.π., που θα βρίσκονται στο χώρο κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου. Με οδηγό τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους, ο ανάδοχος θα
οµαδοποιήσει τα διάφορα τµήµατα των ανοικτών ορυγµάτων, έτσι ώστε αυτά να αντιµετωπιστούν µε
κοινή µελέτη εκσκαφής και αντιστήριξης.
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8.

Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια τα
οποία δεν έχουν προβλεφθεί από τη Σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά την Υπηρεσία,
και να υποβάλει τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση των προβληµάτων κατασκευής.

9.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν εκτελεί νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή εργασία τις Κυριακές και τις
εορτές, να ενηµερώνει εγκαίρως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Όλες οι σχετικές δαπάνες για την εκτέλεση
νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας νοούνται περιλαµβανόµενες στις τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς
του αναδόχου και δε δικαιούται γι’ αυτές καµιά πρόσθετη αποζηµίωση.

10.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική
εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, οι απολογιστικές εργασίες εκτελούνται σύµφωνα
µε την παρ. 10 του άρθρου 154 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

11.

Ο ανάδοχος καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και επωµίζεται όλες τις σχετικές δαπάνες
και κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης ή παράβασης των αναφεροµένων στο Ν. 2696/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει, χωρίς καµιά απαίτηση πρόσθετης αποζηµίωσης από τον
∆ήµο. Ο ∆ήµος δε φέρει καµία ευθύνη για τη µη τήρηση ή παράβαση των σχετικών κανόνων.

12.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηµιουργήσει φάκελο φωτογραφικής τεκµηρίωσης των εργασιών,
τον οποίο θα ενηµερώνει ανελλιπώς και θα υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία.

13.

Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα, ακόµη και εκτός ωραρίου εργασίας ή σε
εορτές και αργίες, σε έκτακτες περιπτώσεις κινδύνου πρόκλησης ατυχηµάτων.

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που του δίνονται, σύµφωνα µε τη σύµβαση ή την ισχύουσα νοµοθεσία, µπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16, όπως
ισχύει.

Άρθρο 9ο: Επιτόπιες Έρευνες – Μελέτες εφαρµογής πριν την έναρξη των εργασιών
Ο ανάδοχος του έργου, µετά την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
επιτόπιες έρευνες, προκειµένου να καθοριστούν τα ακριβή στοιχεία των προς κατασκευή έργων. Συγκεκριµένα,
ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνες να προβεί, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,
σε σειρά ερευνητικών τοµών, έτσι ώστε να εντοπιστούν πλήρως οι
υφιστάµενοι αγωγοί του δικτύου ακαθάρτων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα λοιπά συµβατικά τεύχη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον να προχωρήσει στην εκπόνηση των απαραίτητων µελετών εφαρµογής (εάν
απαιτηθεί), για τις οποίες δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. Στην περίπτωση αυτή, για την τυχόν σύνταξη ή
ανασύνταξη υπάρχουσας µελέτης, καθώς και για την έκδοση των σχετικών αδειών, ο ανάδοχος απαιτείται να
συνεργάζεται µε µελετητικό γραφείο µε εµπειρία σε µελέτες παρεµφερών έργων.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει τις όποιες µελέτες εφαρµογής τουλάχιστον ένα
(1) µήνα πριν την έναρξη κατασκευής του αντίστοιχου τµήµατος του έργου. Η έγκρισή τους πρέπει να γίνει
εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή τους, εκτός εάν έχουν επιστραφεί στον ανάδοχο για συµπληρώσεις –
διορθώσεις κλπ. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία για την έγκρισή τους θα υπολογισθεί από την ηµεροµηνία
της έγγραφης επανυποβολής τους και ορίζεται σε ένα µήνα. Σε περίπτωση που η έγκριση καθυστερήσει από
υπαιτιότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει την κρίσιµη διαδροµή του
χρονοδιαγράµµατος, τότε και µόνο ο ανάδοχος δικαιούται ισόχρονη µε την καθυστέρηση παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του υπόψη τµήµατος του έργου και δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωµα ή απαίτηση για
αποζηµίωση.
Πριν από την έγκριση οποιασδήποτε µελέτης που απαιτηθεί στην πορεία του έργου, δε θα αρχίσει καµία
εργασία κατασκευής των υπόψη τµηµάτων του έργου. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση του έργου
προκύψει ανάγκη τροποποίησης ή συµπλήρωσης των ανωτέρω σχεδίων ή ακόµα και κάποια τροποποίηση της
µελέτης του συνόλου του έργου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αµέσως προς έγκριση στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τα νέα σχέδια και τεύχη της µελέτης µε πλήρη και αιτιολογηµένη έκθεση για την
αναγκαιότητα των ανωτέρω αλλαγών.
Όλες οι µελέτες εφαρµογής (ή και τροποποίησης της αρχικής µελέτης) του Αναδόχου θα έχουν την υπογραφή
του νόµιµου εκπροσώπου του και των νοµίµων εκπροσώπων των γραφείων µελετών που θα εκπονούν τις
υπόψη µελέτες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει υποχρεωτικά, µε την έναρξη της σύµβασης, υπεύθυνη δήλωση όπου
θα αναφέρονται όλα τα γραφεία µελετών που θα χρησιµοποιήσει, στην οποία θα αναγράφονται και οι νόµιµοι
εκπρόσωποι αυτών. Την υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου θα συνοδεύουν υπεύθυνες δηλώσεις των
εκπροσώπων των γραφείων, όπου θα δηλώνεται ότι θα εκπονούν τις απαιτούµενες µελέτες και έρευνες της
ειδικότητάς των. Επίσης θα δηλώνεται το επιστηµονικό προσωπικό στελέχωσης των γραφείων αυτών.
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Αρθρο 10ο: Επίβλεψη του έργου – Αντικατάσταση Επιβλέποντα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 – άρθρο 136, όπως ισχύει, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η
διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου
(διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν
ειδικότερα µε την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί
το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των
έργων. Η επίβλεψη αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και
στην κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό
του και δεν µειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τον νόµο και τη σύµβαση.
Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του τεχνικούς
υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει και τις υπηρεσιακές
ανάγκες.
Ο ανάδοχος εποµένως υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία εκπροσωπείται από
τον/ους Επιβλέποντα/ες Μηχανικό/ούς.
Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει στον Επιβλέποντα Μηχανικό και σε όλους τους εντεταλµένους για την
επίβλεψη του έργου υπαλλήλους ή συµβούλους του Εργοδότη να επισκέπτονται τα εργοτάξια, τα λατοµεία, τις
αποθήκες κλπ.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, που δίνονται µέσα στα συµβατικά πλαίσια, για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση
του έργου.
Το γεγονός ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή τους ισχύοντες νόµους.
Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του προσωπικού επίβλεψης της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής, οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να
θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να
αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών

Αρθρο 11ο: Εκπροσώπηση αναδόχου – ∆ιεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο
Σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους. Ο εκπρόσωπος του αναδόχου πρέπει να είναι
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης, που έχει αποδεδειγµένα τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα.
Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους
τόπους κατασκευής του, γίνεται από τεχνικούς που είναι αποδεκτοί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και έχουν τα
κατάλληλα προσόντα και αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατασκευή και διοίκηση έργων ανάλογης φύσης και
έκτασης. Η επί τόπου του έργου καθηµερινή παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του
αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου.

Αρθρο 12ο: Προσωπικό Αναδόχου – Μηχανικός εξοπλισµός
Για την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τη Σύµβαση, για τις επί τόπου µετρήσεις και για όλες τις υπόλοιπες
βοηθητικές εργασίες που είναι αναγκαίες για την άρτια, έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, ο
Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευµένο επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό, τον
αναγκαίο αριθµό εργατοτεχνιτών, χειριστών µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, καθώς και όλο τον
απαιτούµενο µηχανικό, µηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό.
Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθµό προσωπικού και εξοπλισµού για την περίπτωση
που θα απαιτηθεί η ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε περισσότερες από µια θέσεις του έργου.
Ειδικά όσον αφορά στον µηχανικό εξοπλισµό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ασφαλτοκόπτη και
συµπιεστικό µηχάνηµα για κάθε διατοµή σκάµµατος που θα πραγµατοποιήσει σε υφισταµένους
ασφαλτοστρωµένους δρόµους, προκειµένου να επιτύχει την επαναφορά του οδοστρώµατος στην προτέρα
κατάσταση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή για την καθαίρεση και
επαναφορά των οδοστρωµάτων.
Ο αριθµός εργαζοµένων και µηχανηµάτων θα προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του έργου.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο
καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Εποµένως,
ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση
και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού
κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο o ανάδοχος κατά την
εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, µε βάση
το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του.
Όλα τα µέλη του προσωπικού του Αναδόχου, πρέπει να έχουν τα κατάλληλα και νόµιµα προσόντα για το
σκοπό που χρησιµοποιούνται.
Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι ασφαλισµένοι σε Ασφαλιστικά Ταµεία ή Ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
Στην κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισµού, των µέσων και
του προσωπικού του αναδόχου. Αν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι το έργο καθυστερεί σε σχέση µε το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, τότε έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την ενίσχυση των
συνεργείων του, µε αύξηση ή αντικατάσταση του εργαζόµενου προσωπικού ή/και των µηχανηµάτων, χωρίς ο
Ανάδοχος να έχει κανένα δικαίωµα για άρνηση ή πρόσθετη αποζηµίωση.
Επίσης, στην περίπτωση που ο εξοπλισµός του Αναδόχου (ή µέρος του εξοπλισµού του) αποδειχθεί κατά τη
διάρκεια των εργασιών, ανεπαρκής ή ακατάλληλος για οποιονδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένων και των
λόγων που αναφέρονται στη φύση του υπεδάφους και στη µορφολογία της περιοχής, ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται καµία επιπλέον αποζηµίωση ούτε παράταση προθεσµίας και επίσης υποχρεούται να προβεί στην
άµεση αντικατάστασή τους µε δαπάνες και ευθύνη του.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση από το έργο του προσωπικού που
κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο.
Για πράξεις απείθειας, δόλου ή αµέλειας του προσωπικού, οι οποίες µε οποιονδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο
επηρεάζουν αρνητικά το έργο, την ευθύνη στο ακέραιο την φέρει ο Ανάδοχος.

Αρθρο 13ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια – Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών
και µέσων – Προσωρινές εγκαταστάσεις
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, να προβεί στην αναζήτηση,
κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση των
εργοταξίων και καταυλισµών και να ειδοποιήσει σχετικά τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης, έχει την
υποχρέωση να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν, τόσο για τη διαµόρφωση του
εργοταξίου και των καταυλισµών, όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους του, µόλις ο Εργοδότης τους
θέσει στη διάθεσή του.
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια,
γραφεία κτλ.), που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε
µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνοµία, τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές.
Ο Ανάδοχος είναι αρµόδιος να συντηρεί αυτές σε καλή κατάσταση, υποχρεούµενος επιπλέον στην άµεση
καθαίρεση και αποκοµιδή τους, µετά το πέρας των εργασιών.
Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις
κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως:

γραφεία επίβλεψης

εργοταξιακά γραφεία

χώροι στάθµευσης οχηµάτων του προσωπικού των γραφείων

εργοταξιακά εργαστήρια

χώροι διαµονής προσωπικού




χώροι αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών
χώροι παραγωγής σκυροδέµατος
χώροι παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασµένων στοιχείων



χώροι παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος



χώροι προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή



χώροι προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειµένων



συνεργεία συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού



χώροι στάθµευσης του µηχανικού εξοπλισµού κτλ

Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένες στις
τιµές της προσφοράς του.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τη φύλαξη, µε δικές του δαπάνες, κάθε υλικού, µηχανήµατος,
εργαλείου κλπ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους ή του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή
ενσωµάτωση στο έργο και να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας καθώς και να προσλαµβάνει το
κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυχτοφύλακες, κλπ.) και είναι υπεύθυνος για κάθε
καταστροφή ή απώλεια τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη.
Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κλπ., που ανήκει σ' αυτόν, ή σε
τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζηµίωση ή αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται
να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για οποιαδήποτε ζηµιά για τα παραπάνω, ούτε να προβάλει αξίωση για
αποζηµίωσή του.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου, λόγω τυχόν
ανεπάρκειας χώρων του εργοταξίου, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί µε την υποβολή της
προσφοράς του, έχει αποδεχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές
συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή µηχανηµάτων σε κατάλληλους, κοντά στο σηµείο
που εκτελούνται οι εργασίες, χώρους, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας και ο
Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη διαµόρφωση παρακείµενων χώρων, χωρίς για τον
λόγο αυτό να γεννάται γι' αυτόν δικαίωµα αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες,
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στις τιµές
προσφοράς του.

Αρθρο 14ο: Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Μετά το τέλος των εργασιών, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως και µε δική του δαπάνη, να αποξηλώσει
και αποµακρύνει όλες τις βοηθητικές κατασκευές του εργοταξίου και τους καταυλισµούς και να παραδώσει το
χώρο καθαρό και ελεύθερο στον Εργοδότη. Συγκεκριµένα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έργου,
καθώς και µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους χώρους του
εργοταξίου, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίµµατα, εργαλεία και
ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων
κτλ. Επίσης υποχρεούται να άρει (καταστρέψει κ.λ.π.) κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του έργου ή τµήµατος αυτού, να
ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως
καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει
για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει σωστά και
εύρυθµα, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και τις προδιαγραφές της παρούσας και των λοιπών
συµβατικών τευχών.
2. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος και κατά την κρίση της
Υπηρεσίας, στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που
κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από
οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες,
οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα,
καθώς και αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των εργοταξίων.
3. Εάν µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών,
αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόµενη
πληρωµή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Επίσης, η µη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είναι λόγος για τη µη έκδοση βεβαίωσης
εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού.

Άρθρο 15ο: Ασφαλίσεις
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο Ε.Φ.Κ.Α. και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, όλο το προσωπικό
που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις περί Ε.Φ.Κ.Α. κείµενες διατάξεις.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων, σε
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός της χώρας, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται
στις περί Ε.Φ.Κ.Α. διατάξεις. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό
προσωπικό.
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3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σε ασφαλιστική εταιρεία και να υποβάλλει το ασφαλιστήριο
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια, σε αναγνωρισµένη
ασφαλιστική εταιρεία, όλα τα µηχανήµατά του.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος δε δικαιούται σε καµία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή
ατυχήµατος, να διεκδικήσει από τον Κύριο του Έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια
µηχανήµατος ή οχήµατος.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή,
φθορά, κατολισθήσεις, κ.λ.π.) για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή, µέχρι την ενσωµάτωσή τους
στο έργο και τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιτόπου του έργου και
εποµένως θα της ανήκουν. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
γίνεται σε αποθήκες του αναδόχου, ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του
Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει, όπως παραπάνω, και τη µεταφορά.
5. Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις
και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις
προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς
κλπ. και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζηµιών σε πρόσωπα
ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο ανάδοχος σύνηψε ασφαλιστική σύµβαση
παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµίας, ή
βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση
δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον
Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του ή θα το εκπέσει από τις οποιεσδήποτε φύσεις εγγυήσεις που έχει στα
χέρια του.
6. Ο ανάδοχος τελικά θα συνάψει µε δικές του δαπάνες την ασφάλιση:
•

κατά παντός κινδύνου του έργου και

•

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων,

µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόµιµα εντός της χώρας και που, χωρίς να
παραβιάζονται οι όροι των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και η Ελληνική Νοµοθεσία, µπορούν να
ασφαλίσουν παρεµφερή έργα.

Άρθρο 16ο: Προέλευση υλικών – Έλεγχος Ποιότητας υλικών και µέσων για την
κατασκευή του έργου
1.

Όλα τα υλικά και µέσα για την εκτέλεση του εν λόγω έργου θα διατεθούν από τον ανάδοχο, επιτόπου
του έργου.

2.

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου,
ή που ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

3.

Για τα υλικά, που θα διατεθούν από τον ανάδοχο, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 159 του
Ν.4412/16, όπως ισχύει, «περί ακαταλληλότητας και ελαττωµάτων».

4.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναφέρει στον Εργοδότη τις πηγές των υλικών που θα
χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Επίσης, πριν από τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε πηγής
υλικών, έχει την υποχρέωση να προβεί µε δικές του δαπάνες στην εξέταση του υλικού, σε Εργαστήριο
του αρµοδίου Υπουργείου ή αντίστοιχο πιστοποιηµένο ιδιωτικό, για να εισηγηθεί στη διευθύνουσα
Υπηρεσία την αποδοχή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συµπεριλάβει
στην προσφορά του και την µεταφορά των παραπάνω υλικών, την εναπόθεση και τη διάστρωσή τους σε
χώρους που ο ίδιος θα εξασφαλίσει, λαµβάνοντας και τη σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές, σε
οποιαδήποτε επιτρεπόµενη απόσταση από το έργο.

5.

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή ηµι-κατεργασµένα προϊόντα
που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόµενα, όπου απαιτείται στα συµβατικά
τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών
απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν
προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Γενικά προτιµώνται υλικά που προέρχονται από την
εγχώρια βιοµηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε.

6.

Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στo έργo θα είναι καινούργια,
αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους,
που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν.
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7.

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντιστοίχων ΤΣΥ, θα καλύπτουν τις
προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛΟΤ, θα φέρουν τη σήµανση CE, θα είναι µη τοξικά, συµβατά µεταξύ
τους, θα έχουν άριστη συµπεριφορά για τον σκοπό που προορίζονται και θα είναι της απολύτου επιλογής
της επιβλέπουσας υπηρεσίας που διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση των µη κατάλληλων
από αυτά.

8.

Για κάθε κατηγορία ποιότητας υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και δαπάνες να
συντάξει µελέτη συνθέσεως, βάσει αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών από αυτά που θα
προσκοµισθούν στο εργοτάξιο και θα ενσωµατωθούν στο έργο. Η µελέτη συνθέσεως οφείλει να
επαναλαµβάνεται κάθε φορά που µεταβάλλεται η πηγή προµήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των
προτεινόµενων υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. Η µελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας.

9.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής των υλικών µε τις
απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που
ορίζονται στα συµβατικά τεύχη ή και πρόσθετα ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου.

10.

Όπου στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για
συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όµως
µπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναµο µε το οριζόµενο, της ισοδυναµίας
υποκείµενης στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

11.

Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, έχει το δικαίωµα να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί των υλικών,
συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κτλ. που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελέσει
δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση από το
εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοίµου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους
συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Οποιαδήποτε
καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη της από την
Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για
παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Έλεγχος Υλικών
1.

Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την εκτέλεση των
παρακάτω εργασιών:
α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις και
σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς επί της αντοχής του έργου.
β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους συµβατικούς
όρους της εργολαβίας.
Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε εργαστήριο του
ΥΠΕΧΩ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της Υπηρεσίας και τα αποτελέσµατα αυτά πρέπει να
υποβληθούν στην Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση.

2.

Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά του και µε
δαπάνες του να εξετάζει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις,
σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συµβατικούς
όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτες Ανάθεσης.

3.

Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις των προδιαγραφών και
µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας.

4.

Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, µετά από την εξέτασή τους και την έγκρισή τους ή όχι
από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενηµέρωση στην Προϊσταµένη Αρχή µαζί µε τα
παραπάνω συµπληρωµατικά στοιχεία:
(1) Για τους ελέγχους συµπυκνώσεις οι θέσεις τους
(2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεµάτων, η ηµεροµηνία λήψεως.

5.

Αν κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεµα χρησιµοποιείται έτοιµο σκυρόδεµα, ο ανάδοχος
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τον ισχύοντα «Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος» και τη λοιπή
ισχύουσα νοµοθεσία. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής
θα γίνεται µε χρήση δονητών, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως αυτών.

6.

Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε τη λήψη δοκιµίων κατά τη
διάστρωση αυτού, σύµφωνα µε ισχύουσες διατάξεις. Τα δοκίµια θα λαµβάνονται και θα συµπυκνώνονται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.) όπως ισχύει, από τον ανάδοχο µε εντολή
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οµοίως, η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται, σύµφωνα µε τον
παραπάνω κανονισµό και µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται και για το έργο.
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Η θραύση των πιο πάνω δοκιµίων θα γίνεται σε αρµόδιο εργαστήριο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών ή σε άλλο αναγνωρισµένο και πιστοποιηµένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως του έργου,
µε δαπάνη του αναδόχου του έργου και σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
Εφόσον τα δοκίµια που ελήφθησαν κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος υπολείπονται της συµβατικής
αντοχής, θα πραγµατοποιείται δειγµατοληψία µε λήψη πυρήνων (καρότων) από την έτοιµη κατασκευή του
σκυροδέµατος. Ο αριθµός των πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου της Υπηρεσίας
(επίβλεψη, επιτροπή παραλαβής κ.λπ.). Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών και αυτές του ελέγχου βαρύνουν
τον ανάδοχο του Έργου.

7.

Επίσης, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από το αρµόδιο εργαστήριο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σε ό,τι αφορά:
α) στην κοκκοµετρική σύνθεση του υλικού βάσης και του ασφαλτοτάπητα,
β) στη συµπύκνωση βάσης και

γ) στο πάχος του ασφαλτοτάπητα.

Άρθρο 18ο: Φύλαξη υλικών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και να φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους
φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα
φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, κτλ.
Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγµάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή
σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της
Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου.

Άρθρο 19ο: ∆οκιµές και έλεγχος του έργου
Οι εκτελούµενες εργασίες υπόκεινται επίσης σε έλεγχο, για διαπίστωση ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται επίσης στον έλεγχο του επιβλέποντα ο οποίος µπορεί να
διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης κατά την κρίση του, εργασίας.
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν τελειώνει µέρος των κατασκευών,
να προβαίνει, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες, στις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα
επαναλαµβάνονται µέχρι την πλήρη ικανοποίηση των απαιτουµένων αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια θα
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα συνυπογράφεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον ανάδοχο
και το οποίο θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο παραλαβής του έργου.
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις απαιτήσεις των αρµόδιων οργάνων
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, τα οριζόµενα στις ισχύουσες προδιαγραφές και σύµφωνα µε το άρθρο 158
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως να µην έχει
επιπτώσεις στις επακόλουθες εργασίες.
Τονίζεται ότι οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών.
2. Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών υλοποίησης του κάθε αυτοτελούς έργου και µε βάση το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα δοκιµών – ελέγχου από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, θα εκτελεσθούν οι δοκιµές
στεγάνωσης των σωληνώσεων, των φρεατίων, των αγωγών, των οργάνων κ.λ.π.
Κριτήριο αποδοχής των σχετικών δοκιµών θεωρείται ο µηδενισµός των απωλειών νερού (διαρροών).
Γενικότερα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω δοκιµές, µε στόχο τον
έλεγχο της ποιότητας κατασκευής αυτού.
α) ∆οκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής, µε έκδοση αντίστοιχου Πιστοποιητικού δοκιµών του
κατασκευαστή.
Οι δοκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισµού, εξαρτηµάτων ή υλικών γίνονται
παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, εάν και εφόσον το απαιτήσει η Υπηρεσία. Εφ’ όσον ο εξοπλισµός
διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9002, ή αντίστοιχο, του εργοστασίου παραγωγής δεν απαιτείται η παραπάνω
δοκιµή.
β) ∆οκιµές επί τόπου για έλεγχο της ποιότητας κατασκευής.
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν από τη βεβαίωση περαίωσης
των εργασιών και έχουν στόχο να επιβεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, των εγκεκριµένων
κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών συµβατικών όρων και να ελεγχθεί η ποιότητα κατασκευής.
γ) ∆οκιµές προσωρινής παραλαβής.
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Μετά τις δοκιµές της προηγούµενης παραγράφου και τη χορήγηση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών,
µπορεί να τεθούν τα νέα δίκτυα σε λειτουργία και να αρχίσει η φάση των δοκιµών προσωρινής παραλαβής.
Οι δοκιµές αυτές (δοκιµές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τµήµατα των έργων και στο συνολικό
έργο. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει κάθε τµήµα του έργου που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις.
δ) ∆οκιµές οριστικής παραλαβής.
Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µετά την προσωρινή παραλαβή και πριν από την οριστική παραλαβή των έργων
και θα αφορούν το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιµών διαπιστωθεί η προβληµατική ή έξω από τις
προδιαγραφές λειτουργία κάποιου τµήµατος του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την
βλάβη. Στην περίπτωση αυτή οι δοκιµές επαναλαµβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις δοκιµές προκληθεί
φθορά, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες.

Άρθρο 20ο: Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν κυρίως τον ορθό τρόπο κατασκευής των έργων και την απαιτούµενη
ποιότητα των υλικών. Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό,
κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κ.λ.π.), θα εφαρµόζονται οι κάτωθι
προδιαγραφές:
1.

οι ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), οριστικές ή προσωρινές, όπως εγκρίθηκαν µε
την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β’/30-7-2012) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε θέµα «Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα
∆ηµόσια Έργα» και µε βάση τις µετέπειτα σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις που ισχύουν έως σήµερα
(ενδεικτικά αναφέρονται οι: Εγκύκλιος 17/2016 (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π, αρ. πρωτ. ∆ΚΠ/ΟΙΚ./1322/79-2016) µε θέµα: «Απόφαση του Υπ. Υποδ., Μεταφ. και ∆ικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής
εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)», Απόφαση
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ: 2542/Β/10-10-2013), Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:
2828/Β/21-10-2014), Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014), Εγκύκλιος
30/2013 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/508/18-10-2013), Εγκύκλιος 22/2014 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/658/24-10-2014), Εγκύκλιος
26/2014 ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/154/11-12-2014) κ.λ.π.)

2.

οι Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται στα άρθρα του Τιµολογίου, που έχουν ως βάση
τα ισχύοντα ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοσίων έργων, όπως αναπροσαρµόστηκαν, συµπληρώθηκαν
και ισχύουν σήµερα µε την υπ’ αρ. Υ.Α. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (ΦΕΚ Β 1746/19.5.2017) του
Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών και οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση.

3.

τα Θεσµοθετηµένα Εναρµονισµένα Πρότυπα, όπως αυτά στο Παράρτηµα 4 της διευκρινιστικής
Εγκυκλίου 26/2012 (µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012 και Α∆Α: Β4Τ81-70Θ) της ΓΓ∆Ε/Γεν. ∆/νση
Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων/Τµήµα Προδιαγραφών και Ευρωκωδίκων,

4.

τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά
πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κ.λ.π.), για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις ως άνω
Τεχνικές Προδιαγραφές.

5.

οι προδιαγραφές τυχόν Κανονισµών, ∆ιατάξεων και Εγκυκλίων, που αφορούν στην εκτέλεση έργων
αντίστοιχης κατηγορίας και που θα έχουν δηµοσιευθεί ως την παραµονή της ηµεροµηνίας δηµοπρασίας.

Άρθρο 21ο: Παρεµπόδιση εργασιών εκτελούµενων από τον ∆ήµο ή από άλλους
Αναδόχους
Σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην
παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι
δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και
εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά
ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην
παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του και που γίνονται από τον ∆ήµο
ή από άλλους Αναδόχους, και να τους διευκολύνει µε τα µέσα που διαθέτει, ρυθµίζοντας τη σειρά εκτέλεσης
των εργασιών, ώστε να µη δηµιουργείται από αυτόν κανένα εµπόδιο για τις εκτελούµενες από το ∆ήµο ή από
άλλους Αναδόχους εργασίες,.

Άρθρο 22ο: Αποφυγή όχλησης
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες του δε θα προκαλούν
αδικαιολόγητη όχληση στο κοινό. Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα για την εξάλειψη των
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ενοχλήσεων που προκαλεί το έργο στους κατοίκους της περιοχής, όπως π.χ. να προβαίνει σε κατασκευή
πρόχειρων διαβάσεων, διάνοιξη οδών προσπέλασης, προσωρινές εµφράξεις αγωγών, ανέγερση ικριωµάτων,
κλπ. Ειδική µέριµνα θα υπάρχει για την ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία των πεζών και την είσοδό τους
στα κτήρια. Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών ή/και των οχηµάτων, θα κατασκευαστούν
προσωρινές ασφαλείς γεφυρώσεις-διαβάσεις των ορυγµάτων του έργου.
Επίσης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και
αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου
να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου για αποφυγή
πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, αποζηµιούµενος για τις εργασίες βάσει µονάδων νέων εργασιών
για µη προβλεπόµενες από το συµβατικό τιµολόγιο εργασίες.
Θα ασφαλίσει επίσης τον Κύριο του Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των
παρακειµένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου αυτού.
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες όπως π.χ. τα
εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόµοι που
χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ.

Άρθρο 23ο: Εκρηκτικά
Χρήση εκρηκτικών υλών δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση.

Άρθρο 24ο: Φόρτωση – εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου, σύµφωνα µε τον Ν. 2696/99 (άρθρα 47, 48) και την
τροποποίηση αυτού (Ν. 3542/07 - άρθρα 43, 44).
Υποχρεούται επίσης να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων, σύµφωνα µε το Π∆
216/78, το Π∆ 1073/81, την ΚΥΑ 8243/1113/91, το Π∆ 305/96, τον Ν.2696/99 και την τροπ. αυτού (Ν.
3542/07).

Άρθρο 25ο: Εξασφάλιση υπάρχουσας ροής οµβρίων και λυµάτων
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µε ευθύνη του και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, τα προσήκοντα µέτρα κατά
την εκτέλεση των αποχετευτικών εργασιών της εργολαβίας του, στις διάφορες περιοχές, ώστε να µην
παρεµποδίζεται η ροή των οµβρίων και των λυµάτων στα ρέµατα και στους αγωγούς γενικά, τόσο από τη
διακίνηση των µηχανικών του µέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών.

Άρθρο 26ο: Σήµανση ασφαλείας – Σηµατοδότηση – ∆ιευκόλυνση κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, να προβαίνει, µε ευθύνη και
δαπάνες του, στην τοποθέτηση όλων των απαιτούµενων προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών
πινακίδων κλπ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ανάλογα µε τη φύση του έργου, και να επιµελείται τη
συντήρηση και αντικατάσταση τους όταν χρειαστεί.
Συγκεκριµένα, κατά την διάρκεια των εργασιών θα εφαρµοστεί η απαραίτητη εργοταξιακή σήµανση ασφαλείας,
ηµέρας και νύχτας, µε σκοπό την προειδοποίηση και την καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων,
µε χρήση των κατάλληλων ανά περίπτωση µέσων, όπως πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης, αµφίπλευρα
εργοταξιακά πλαστικά στηθαία, αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου, ρυµουλκούµενα στοιχεία µε
φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης κ.λ.π.
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µε ευθύνη του και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, τα προσήκοντα µέτρα κατά
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, στις διάφορες περιοχές, ώστε να µην παρεµποδίζεται η οµαλή
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, τόσο από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων στις περιοχές αυτές, όσο
και από την εναπόθεση των υλικών.
Καµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρηστία οδού ή πεζοδροµίου επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί, πριν να
εγκριθεί αρµοδίως και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον ανάδοχο, της προσωρινής διαβάσεως των
τροχοφόρων ή των πεζών, αναλόγως δια παρακαµπτηρίων οδών (κυκλοφοριακές ρυθµίσεις).
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Όπου απαιτηθεί προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, αυτό θα γίνεται µετά από εγκρίσεις και προειδοποιητική
σήµανση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική ή τµηµατική διακοπή της κυκλοφορίας στις
γειτονικές του έργου οδούς, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουµένως µε την υπηρεσία Επιβλέψεως
και το αρµόδιο τµήµα της τροχαίας κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως τοποθετήσει πινακίδες
καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας των οχηµάτων (προειδοποιητικές, ρυθµιστικές κ.λ.π.), καθώς και νυχτερινά
αυτόµατα σπινθηρίζοντα σήµατα (flash lights), όπου απαιτούνται λόγω επικινδυνότητας.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση «τροχονόµων» (υπαλλήλων του αναδόχου) για την απρόσκοπτη
και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του
έργου, κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των
τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των
απαραίτητων µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, µη εξαιρουµένων αυτών που εκτελούνται
απολογιστικά.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση και να επιµελείται
της συντήρησης αυτών, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή
κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:
- Την αρ. ΒΜ5/30058/6-12-82 Απόφαση του τέως Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 121Β’/23-3-83)
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕΣΕΕΟ, 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 τροποποίηση αυτού:
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

Άρθρο 27ο: Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα στο έργο
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τα έργα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα στο προσωπικό του, στο
εργοταξιακό προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, στους επισκέπτες του εργοταξίου και στο κοινό. Για
λόγους ασφαλείας θα απαγορεύεται η είσοδος παιδιών και ζώων στον χώρο των εργασιών.
Για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας, ευθύνεται ο Ανάδοχος,
ποινικά και αστικά.
Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατοµεία), που
προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας,
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει.
Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του ή τρίτους, ή και σε περιουσίες τρίτων, που
οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του και έχει αποδειχθεί, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο
τον Ανάδοχο.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα που ενδείκνυνται για την προστασία και τη
διαφύλαξη κάθε φύσεως κατασκευών, εγκαταστάσεων, του οδικού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών
εκµεταλλεύσεων, κοινωφελών έργων και δικτύων κοινής ωφέλειας ή και γειτονικών οικοδοµών που υπάρχουν
στην περιοχή του έργου από βλάβες και ζηµιές που προκαλούν είτε ολοσχερή καταστροφή ή διακοπή της
οργανικής λειτουργίας τους.

Άρθρο 28ο: Μέτρα ασφάλειας & υγείας στο εργοτάξιο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο
εργοτάξιο, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε τα σχετικά νοµοθετήµατα και
κανονιστικές διατάξεις (Νόµοι, Π.∆., Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.), που ισχύουν κατά περίπτωση,
ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ειδικότερα για το εν λόγω έργο, όσον αφορά σε εκσκαφές και αντιστηρίξεις, ισχύουν τα εξής,:
Ν. 495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 2 – 17, 40 – 42), Υ.Α. αρ. 3046/304/89 (άρθρο 8 – ασφάλεια
και αντοχή κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροποποίηση αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
Π.∆. 396/94 (άρθρο 9, παρ. 4, παράρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21 – γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροποποιήσεις αυτής: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.∆. 455/95 και η
τροποποίηση αυτού: Π.∆. 2/06, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτ. IV, µέρος Β, τµήµα ΙΙ, παρ. 10).
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Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο,
σύµφωνα µε την Eγκύκλιο 27/2012 (∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012: Α∆Α Β4301-8ΞΩ) του ΥΠ. AΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ.
Επιπλέον, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόµενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρµόζονται όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρµογής τους:
•

Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών
εργασιών»,

•

Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»,

•

Ο N. 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία»,

•

Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και
της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,



Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις
και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85»,



Το Π.∆. 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των Π∆ και ΥΑ που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις
του Ν 1568/85 στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ»,



Το Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασµό µε τα Π∆ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220
Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000),



Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το Π∆ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999),



Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»,

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.∆. 1073/81, Π.∆. 305/96, Ν. 3850/2010 κ.α.) υποχρεούται να φροντίζει για:
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων.
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.
γ. Τη συντήρηση και τον τακτικό έλεγχο της λειτουργίας των συστηµάτων ασφαλείας και την τήρηση των
απαιτήσεων ασφαλείας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κ.λ.π.
δ. 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.
ε. 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.
στ. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ).
η. 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.
θ. Την τήρηση µέτρων προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν σε κραδασµούς, θόρυβο, προφυλάξεις της
οαφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προστασία από φυσικούς, χηµικούς
και βιολογικούς παράγοντες κ.λ.π.
Επίσης, στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα, σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 (άρθρο 138, παρ. 9).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται κάθε φορά µε τις σχετικές αποφάσεις του αρµόδιου υπουργείου ∆ηµοσίων
Έργων, το χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.
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, σύµφωνα µε το
Π.∆. 1073/1981 (άρ. 111), το Π.∆. 305/1996 (άρ. 10, 11) και το Ν. 3850/2010 (άρ. 42- 49). Για τη σωστή
εφαρµογή αυτής της παρ. 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).
Επί πλέον των παραπάνω ισχύουν τα εξής:
1)

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο, για κάθε περίπτωση µέτρο ασφαλείας, κατά το
στάδιο της εκτελέσεως των έργων, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, έχοντας αυτός
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από υπαιτιότητα
αυτού ή του εργατοτεχνικού προσωπικού του. Η αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου ισχύει καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης της κάθε επιµέρους εργασίας, καθώς και από την εντολή για την εκτέλεση της
εργασίας από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέχρι και την πλήρη αποκατάσταση της όποιας τοµής έχει
πραγµατοποιήσει στο έδαφος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους γενικούς όρους της παρούσας.

2)

Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή προσωρινών παρακαµπτηρίων της οδού, επί
της οποίας εκτελείται η κατασκευή των έργων, εγκρινοµένων από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προς οµαλή
και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων.

3)

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίου εγκεκριµένου από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, στο
οποίο θα αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του κυρίου του έργου όσο και του υπευθύνου αναδόχου. Τα
εµπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάµεσα σηµεία
αναλόγως του µήκους του εκτελουµένου έργου) και πάντως σε αριθµό όχι ολιγότερο των δύο ανά
πενήντα µέτρα. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τροποποιήσει τον τύπο του
εµποδίου και την τροποποίηση αυτή να τη γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα
µετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύµβασης. Υπόδειγµα σε σχέδιο (υπό κλίµακα 1:10) του
εγκεκριµένου τύπου εµποδίου θα χορηγείται στον ανάδοχο µετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής
σύµβασης.

4)

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί υποχρεωτικά τα αναφερόµενα στο Π.∆. 305/28.8.96 (ΦΕΚ 212Α / 29.8.96)
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία της 92/57 της ΕΟΚ», καθώς και στην υπ΄ αριθ. 6952/14-22011 (ΦΕΚ 420Β/16.3.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.Κ.Α. και ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. «Υποχρεώσεις και
µέτρα για την ασφαλή διέλευση πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

5)

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα διατηρεί τον εργοταξιακό χώρο καθαρό και τακτοποιηµένο έως τη λήξη της
υπόψη σύµβασης και θα συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις υγιεινής των αρµοδίων αρχών. Μετά το
πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως το χώρο στην προτέρα µορφή
του.

6)

Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφευχθεί η ρίψη απορριµµάτων στο εργοτάξιο,
οργανώνοντας και παρέχοντας αποτελεσµατικό σύστηµα συλλογής και αποµάκρυνσης όλων των
απορριµµάτων και θα λάβει µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή λαδιού από τις δεξαµενές
καυσίµων και θα κατασκευάσει δεξαµενές προσωρινής αποθήκευσης των οµβρίων υδάτων που έχουν
ρυπανθεί.

7)

Ο ανάδοχος θα συνεργασθεί µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι οι πρακτικές
εφαρµόζονται σε ολόκληρο το εργοτάξιο. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση
ολόκληρου του εργοταξίου από τον εκπρόσωπο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και το συντονιστή
ασφάλειας και υγείας του αναδόχου, µε σκοπό τον εντοπισµό ενδεχοµένων µη ασφαλών συνθηκών
εργασίας και τον προσδιορισµό των καλύτερων δυνατών λύσεων για την επίλυση των προβληµάτων
αυτών. Σε περίπτωση που η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι οι µέθοδοι εργασίας του αναδόχου δεν είναι
ασφαλείς ή ότι δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισµός ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
συµµορφωθεί άµεσα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
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8)

Ο ανάδοχος θα ενηµερώνει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για οποιοδήποτε ατύχηµα είτε εντός είτε
εκτός εργοταξίου, στο οποίο εµπλέκεται ο ανάδοχος και από το οποίο προκύπτει τραυµατισµός, είτε
προσώπου άµεσα συνδεδεµένου µε το εργοτάξιο, ή άλλων ενδιαφεροµένων µερών. Η αρχική ειδοποίηση
προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να γίνεται προφορικά, ενώ θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση εντός
24 ωρών από το ατύχηµα.

9)

Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει κάθε εργαζόµενο και το προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε κράνος
ασφαλείας, φθορίζοντα επενδύτη και υποδήµατα ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα
αποθηκεύσει στο εργοτάξιο όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφαλείας για την προστασία των
εργαζοµένων, του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και των επισκεπτών. Η συντήρηση και ο
ανεφοδιασµός του εξοπλισµού θα γίνεται µε την ευθύνη του συντονιστή ασφάλειας και υγείας του
αναδόχου. Ο εξοπλισµός θα φυλάσσεται σε προκαθορισµένο αποθηκευτικό χώρο στο εργοτάξιο. Το
προσωπικό και οι επισκέπτες θα είναι υποχρεωµένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους
στο εργοτάξιο κράνος και κατάλληλα υποδήµατα ασφαλείας µε µεταλλική επένδυση στα δάχτυλα και τις
φτέρνες. Ο ανάδοχος θα προµηθεύει προστατευτικά γυαλιά και αναπνευστικές µάσκες και δε θα επιτρέπει
στους εργαζοµένους να εκτελούν εργασίες κοπής και τροχισµού εάν δε φορούν τον εξοπλισµό αυτό.

10) Ο ανάδοχος υποχρεούται µε αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του, όπως προβεί στην πλήρη µελέτη και
κατασκευή όλων των απαιτούµενων αντιστηρίξεων για την προστασία του έργου, του προσωπικού του,
των ιδιωτών, των ακινήτων, των οχηµάτων, κ.λ.π., που θα βρίσκονται στο χώρο κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των έργων.
11) Όλα τα ορύγµατα µε βάθος µεγαλύτερο του 1,00µ. θα περιφράσσονται κατά µήκος µε προσωρινούς
φράκτες από φθορίζουσες ταινίες, ή από πλαστικό πλέγµα ερυθρού χρώµατος και ύψους 1,20µ., οι οποίοι
θα τοποθετούνται σε κατάλληλη απόσταση από το άκρο της εκσκαφής και θα στηρίζονται µε τη βοήθεια
σιδηρών πασσάλων. Όλα τα ορύγµατα θα πρέπει να φωτίζονται επαρκώς τη νύχτα και όσα έχουν βάθος
µεγαλύτερο των 1,20µ. θα έχουν διατάξεις αντιστήριξης είτε ιδιοκατασκευής είτε από χαλυβδόφυλλα.
12) Ο Ανάδοχος θα εφαρµόζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και θα ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
πριν αρχίσει εργασίες σε υφιστάµενες µονάδες ή σωληνώσεις. Θα προηγείται η υποβολή "Τεχνικής
Έκθεσης" και προγράµµατος εργασιών προς έγκριση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
13) Όλος ο εξοπλισµός κατασκευής θα είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Γερανοί και άλλος ανυψωτικός εξοπλισµός δεν θα γίνονται δεκτοί στο εργοτάξιο παρά µόνον εφόσον
διαθέτουν πρόσφατο πιστοποιητικό δοκιµής φόρτισης.
14) Πριν την είσοδο σε φρεάτια, ή άλλους κλειστούς χώρους, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην αποστράγγιση
και καθαρισµό των χώρων αυτών, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Οι ανωτέρω χώροι θα διατηρούνται
καθαροί έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
15) Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, να
µην υπάρξουν διαρροές καυσίµων ή λιπαντικών, από τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό που θα
χρησιµοποιηθούν, να αποφευχθεί η διάχυση σκόνης, που µπορεί να προκληθεί από υλικά (π.χ. άµµος,
κ.λ.π.) ή την εκτέλεση εργασιών (π.χ. εκσκαφές, διατρήσεις τοιχείων, κ.λ.π.).
16) Ο θόρυβος και άλλες οχλήσεις θα διατηρηθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Εφιστάται η προσοχή του
αναδόχου στη γειτνίαση των περιοχών εργασίας µε κτίρια. Όλα τα µηχανήµατα και τα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται σε τέτοιες περιοχές, θα είναι χαµηλής στάθµης και θορύβου. Ο ανάδοχος θα λάβει όλα
τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόµενοί του εκτελούν τα καθήκοντά τους
κατά το δυνατόν αθόρυβα, ιδιαίτερα όταν εργάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
17) Ο ανάδοχος θα λάβει την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς τη διάταξη όλων των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού κατασκευής. Όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και θα τηρούνται όλοι οι ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Η
λειτουργία οποιουδήποτε στοιχείου της εγκατάστασης θα διακόπτεται όποτε, κατά την κρίση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προκαλεί µη ανεκτά επίπεδα θορύβου και όχλησης. Ο ανάδοχος θα παίρνει
άµεσα µέτρα για την παύση θορύβου και όχλησης ή για την αντικατάσταση της εν λόγω εγκατάστασης. Οι
µηχανές βενζίνης ή πετρελαίου δε θα εκπέµπουν καυσαέρια πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια. Ο ανάδοχος
θα εκτελεί µετρήσεις της στάθµης θορύβου, όπου απαιτείται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα
υποβάλλει τα αποτελέσµατα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε
πρόσθετα µέτρα που θα απαιτηθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ώστε η διαµορφούµενη στάθµη
θορύβου κατά την κατασκευή των έργων να µην υπερβαίνει τα 50 dB(Α) στην περίµετρο του εργοταξίου.
18) Η µεταφορά των υλικών από τον ανάδοχο προς το εργοτάξιο θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα, τα οποία
δε θα επιτρέπουν διαρροή ή µετατόπιση του φορτίου τους. Τα µεταφορικά µέσα θα πληρούν όλες τις
απαιτήσεις των αρµοδίων αρχών και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Όποιο όχηµα δεν πληροί τις απαιτήσεις
αυτές ή άλλες απαιτήσεις των αρµοδίων αρχών και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, θα αποµακρύνεται από
το εργοτάξιο. Ο ανάδοχος θα είναι ενήµερος και θα συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις και τις
συστάσεις των αρχών και της τροχαίας σχετικά µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και τα µέτρα ασφαλείας
της οδικής κυκλοφορίας.
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19) Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλα τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα και τις πινακίδες
σήµανσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αρµοδίων αρχών και της τροχαίας.
20) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πλήρως όλα τα αναφερόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία περί
πυρόσβεσης. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε
πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και να εξασφαλίσει όλα τα απαιτούµενα
µέσα παροχής πρώτων βοηθειών.
21) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πλήρως όλα τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 16Β’/14.1.03), της οποίας τα άρθρα αποτελούν
όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. Επίσης, υποχρεούται να εφαρµόζει και τα αναφερόµενα στο υπ’ αρίθ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/403/22.06.06 έγγραφο της ∆ΙΠΑ∆ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Τήρηση στα εργοτάξια, βιβλίων
ασφάλειας και υγείας και αποδεικτικών στοιχείων για τα µηχανήµατα έργων».
22) Επισηµαίνεται και τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, ο ανάδοχος παραµένει
µόνος κύριος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη ασφάλεια των εργαζοµένων, των ιδιωτών, των
ακινήτων, των οχηµάτων, κ.λ.π., που θα βρίσκονται στο χώρο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, για
τη µελέτη και την κατασκευή όλων των απαιτουµένων αντιστηρίξεων, για τη λήψη όλων των
ενδεδειγµένων και σωστών µέτρων ασφαλείας, προστασίας και υγιεινής, καθώς και για την πλήρη τήρηση
των σχετικών ισχυόντων κανονισµών και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.
23) Τέλος, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει ένα µέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω
µέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου του
Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια.
Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των αναφεροµένων παραπάνω όρων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον
Ανάδοχο, θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς του
κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές µονάδος και δεν δικαιούται γι’ αυτές καµιά πρόσθετη αποζηµίωση.

Άρθρο 29ο: Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου. Το Σ.Α.Υ. συνοδεύεται από όλα τα νοµοθετικά κείµενα περί µέτρων πρόληψης και
αποτροπής κινδύνων, τα οποία κείµενα νοούνται ως αναπόσπαστο µέρος αυτού. Η υποχρέωση εκπόνησης
Σ.Α.Υ. προβλέπεται υπό κάποιες προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο Π.∆. 305/96 (άρθρο 3, παρ. 4).
Αντίστοιχα, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των
κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και πριν
από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου να συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει
να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57 της Ε.Ο.Κ.»
(ΦΕΚ 212Α/29-8-1996) και τη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία. Το ΣΑΥ και το ΦΑΥ, µετά την έγκριση τους θα
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος έργου.
Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. θα συντάσσονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 305/1996 (άρθρο 3, παρ. 5-7),
στην Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3), στην υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 (παρ.2.9) απόφαση του
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 16Β/14-1-2003), στην υπ’ αριθ. 6952/14-2-2011 (ΦΕΚ 420Β/16-3-2011) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών ΠΕ.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.∆Ι. και στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία.
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση και την κατάρτιση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην Εγκύκλιο
6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. υποβάλλονται εις διπλούν. Ένα αντίτυπο παραµένει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ενώ το
δεύτερο επιστρέφεται εγκεκριµένο και πρέπει να παραµένει στο χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση του
έργου, όπου θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
Την ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ., έχει ο ανάδοχος του έργου.
Επισηµαίνεται ότι ο ΦΑΥ είναι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε
∆ηµόσιου Έργου, σύµφωνα µε την Υ.Α. ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/19-9-2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε (βλ. και παρ. 7 του
άρθρου 170 και παρ. 8 του άρθρου 172 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).
Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο προσωρινά ή
οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/1996. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό
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πρωτόκολλο παραλαβής και η επιτροπή δεν θα προβαίνει στην παραλαβή, εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ. ή εάν
αυτός δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος. Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναφέρεται ακόµα ότι ο
Φ.Α.Υ. εφαρµόστηκε και ενηµερώθηκε µετά την προσωρινή παραλαβή ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες
που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων.
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου και συνοδεύει το
έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Π.∆. 305/96 – άρθρο 3, παρ. 11) και Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002
(παρ. 2.9∆) του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται η θεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1
εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 Εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
Συµπερασµατικά, ο ανάδοχος υποχρεούται:
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, σύµφωνα µε το Π.∆.
305/1996 (άρ. 3 παρ. 12 & 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου
12 του Π.∆. 305/1996.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ, τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης
του έργου, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/1996 (άρ.3 παρ.8) και την Υ.Α. ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στον Ν.4412/16 (άρθρο 138, παρ. 7), όπως ισχύει.
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, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/1996 (άρ. 3 παρ.9) και την
Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στον Ν.4412/16 (άρθρο
138, παρ. 7), όπως ισχύει.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε το Π.∆.
305/1996 (άρ. 3, παρ.10) και την Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη
διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Άρθρο 30ο: Ανάθεση καθηκόντων σε Τεχνικό Ασφαλείας & Γιατρό Εργασίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους,
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (άρθρο 8, παρ.1 και άρθρο 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).
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, άρθρο 9).
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1.

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

2.

Βιβλίο στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας (Ν.
3850/10, άρθρο 14, παρ. 1 και άρθρο 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.

20

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.

Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος, το οποίο και θα
τίθεται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών (Ν. 3850/10, άρθρο 43, παρ. 2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται
για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού
ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές
αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα
τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να
τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήµατος (Ν. 3850/10, άρθρο 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, άρθρο 43, παρ. 2γ).

5.

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου (Ν. 3850/10, άρθρο 18, παρ. 9).

Άρθρο 31ο: Μηχανήµατα έργων – Αποδεικτικά στοιχεία αυτών
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).
β. Τα µηχανήµατα έργων, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/1996 (άρθρο 12, παράρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ,) και το
Π.∆. 304/2000 (άρθρο 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων. 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).
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).

Άρθρο 32ο: Πληροφοριακές Πινακίδες
Σε κατάλληλο σηµείο, για σηµειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος (ή ακόµα και σε ενδιάµεσα σηµεία
αναλόγως του µήκους του εκτελούµενου έργου), για γραµµικά έργα, και σε εµφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες για την ταυτότητα του έργου, µε
σκοπό την ενηµέρωση του κοινού, από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. Οι πινακίδες θα αναγράφουν
τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί το έργο, την ονοµασία του εκτελούµενου έργου, το χρηµατοδότη, την
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο) του Αναδόχου, τα στοιχεία επικοινωνίας του Αναδόχου κ.λ.π. Η µορφή της
πινακίδας καθώς και τα στοιχεία που θα αναγράφονται σε αυτήν θα καθορισθεί σε συνεννόηση µε την
επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως, που έµµεσα ή
άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειµένου της πινακίδας από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία.
Για έργα που χρηµατοδοτούνται, η ως άνω σήµανση θα συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις
περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 33ο: Προστασία περιβάλλοντος – Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τον χρόνο υποχρεωτικής
συντήρησης αυτού, να λαµβάνει υπόψη του και να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, στο
µέτρο που τον αφορούν. Ειδικότερα:
1.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή
του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα ληφθούν για να
προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάµνοι και οι καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από
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τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την
αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. Οι
προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο.
2.

Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός των εργοταξίων,
η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και
αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο
περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή.

3.

Τονίζεται ότι ο ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από
αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων του ή
καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές του δαπάνες.

4.

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την ορθή διαχείριση της περίσσειας υλικών
εκσκαφών και αποβλήτων κατασκευών ή και κατεδαφίσεων, µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β’/24-8-2010) και
τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α). Επιπλέον όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παρ.2α της ΚΥΑ, ο ανάδοχος θα
πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων
και όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παρ. 3.β.3) της ΚΥΑ µετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης, ο
ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη µέτρων για την αποκατάστασή του,
αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Ο ανάδοχος κατόπιν τούτου θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξες, οι οποίες
είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Άρθρο 34ο: Αρχαιολογική Έρευνα – Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να γίνουν από τον ανάδοχο, µε ευθύνη και δαπάνες του και σε
συνεννόηση µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι απαιτούµενες δοκιµαστικές – ερευνητικές τοµές, που απαιτούνται
από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
Πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών κάθε τµήµατος του έργου, ο ανάδοχος, σε συνεννόηση µε τη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν την
έναρξη των εργασιών, την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και στη συνέχεια να ακολουθεί τις υποδείξεις της.
Ουδεµία ανασκαφική εργασία, κάλυψη ορυγµάτων ή διαµόρφωση χώρου θα πραγµατοποιηθεί χωρίς
προηγούµενη συνεννόηση και έγκριση από τις συναρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.
Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία αυτού, µετά από
γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων. Συγκεκριµένα:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων οποιασδήποτε ηλικίας, έργων
τέχνης ή άλλων ευρηµάτων στο έργο, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική ή άλλη
Υπηρεσία και να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα
τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των εν λόγω ευρηµάτων.
Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες
στον Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για προσωρινή διακοπή των εργασιών, είτε για τη
διενέργεια έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας, είτε για τη
διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας από την αρµόδια Υπηρεσία και µεταφορά του εξοπλισµού και προσωπικού
του σε άλλο µέτωπο εργασίας έως τη λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, µε ανάλογη πιθανόν αλλαγή του
χρονοδιαγράµµατος του έργου.
Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις (π.χ. να διαθέσει συνεργεία και µέσα για την
ανασκαφή) και να συντονίζει µε αυτές τις υπόλοιπες εργασίες του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άµεσα µόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να µετακινεί χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον
τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες.
Παράταση των τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, λόγω
καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες.
Η εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών γίνεται µε δαπάνη του κυρίου του έργου. Τα έξοδα για τις
τυχόν αρχαιολογικές έρευνες (αµοιβή του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγων, εργατών, κ.λ.π.) που θα
προσληφθεί καθ’ υπόδειξη της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, κ.λ.π.) θα βαρύνουν τις εγκεκριµένες δαπάνες
υπέρ αρχαιολογίας και θα πληρώνονται στον Ανάδοχο απολογιστικά, µε τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.
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Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την
εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική
νοµοθεσία.

Άρθρο 35ο: Αντιµετώπιση επιφανειακών και υπόγειων νερών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται σε
ικανοποιητικά στεγνό περιβάλλον και οπωσδήποτε άνευ επιδράσεως σ’ αυτές τυχόν επιζήµιων και φθοροποιών
µηχανικών φυσικών και χηµικών επιπτώσεων των νερών.
Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποχετεύει τα νερά, αποµακρύνοντάς τα από τις θέσεις εργασίας
σε όλες τις φάσεις της κατασκευής (εκσκαφή, εξυγίανση, σκυρόδεµα τεχνικών έργων, τοποθέτηση σωλήνων,
κατασκευή φρεατίων, κ.λ.π). Η αποχέτευση των νερών θα γίνει µε αντλήσεις και προσωρινά έργα είτε
παράλληλα προς τον άξονα των σκαµµάτων είτε εγκάρσια. Θα περιλαµβάνει κατασκευή αναχωµάτων,
εκσκαφές, τοποθέτηση σωλήνων, συµπληρωµατικές αντλήσεις ανάντη της θέσεως εργασίας µέρους της
ποσότητας των νερών και διοχέτευσής τους κατάντη και οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, αρκεί να αντιµετωπίζεται
ικανοποιητικά η αποχέτευση των νερών. ∆εν θα καταβάλλεται ιδιαίτερη αµοιβή καθαιρέσεως και
αποκαταστάσεως των προσωρινών έργων εκτροπής των νερών µετά το πέρας της κατασκευής των έργων,
διότι και αυτή η δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου.

Αρθρο 36ο: Επείγουσες εργασίες – Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες
Για τις τροποποιήσεις της µελέτης, τις επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες, τις αυξοµειώσεις των εργασιών
και τις νέες εργασίες εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν.

Άρθρο 37ο: Ηµερολόγιο Έργου
Με µέριµνα του αναδόχου, τηρείται ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 146 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο θα είναι πάντα στην διάθεση της επίβλεψης.
Το ηµερολόγιο θα είναι ηλεκτρονικό, σε ελεύθερο λογισµικό ευρείας χρήσης. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται
κανονικά καθηµερινά και σε αυτό αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, ιδίως όσα αναφέρονται στο άρθρο 146
του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή άλλα στοιχεία απαιτηθούν
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις µικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίσει την τήρηση του
ηµερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή
και τη µη τήρηση ηµερολογίου.
Το ηµερολόγιο του έργου υπογράφεται µε ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων
του έργου ελέγχει και διορθώνει το ηµερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον
προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη
διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες,
καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει,
εφόσον ο Ανάδοχος παραλείψει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση και κοινοποίηση του ηµερολογίου,
επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ειδική ποινική ρήτρα, η οποία καθορίζεται στα εκατό (100) ευρώ,
για κάθε ηµέρα παράλειψης.

Άρθρο 38ο: Μητρώο έργου
Μετά το πέρας των εργασιών της παρούσας εργολαβίας (ολοκλήρωση κατασκευών και δοκιµών/ελέγχων), ο
ανάδοχος οφείλει, χωρίς επιπρόσθετη αµοιβή, να καταρτίσει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µαζί
µε την Τελική Επιµέτρηση, το Μητρώο του Έργου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ.
∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/5-4-2017 (ΦΕΚ 1956Β’/7-6-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
«Περιεχόµενο του Μητρώου Έργου».
Στο µητρώο του έργου συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά:
1.

Σειρά έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της
εκτέλεσης δοκιµών,

2.

Πίνακας απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κτλ., που
συγκροτούν το ολοκληρωµένο έργο,

3.

Σειρά σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν,

4.

Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου,
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5.

Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου,

6.

Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου,

7.

Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου,

8.

Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου κλπ.

Στο µητρώο έργου θα συµπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων µεταξύ της επίβλεψης και
αντιπροσώπων του Αναδόχου.
Το µητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της τελικής επιµέτρησης, η οποία αποτελεί
προαπαιτούµενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του µητρώου του έργου,
συνεπάγεται τη µη υπογραφή της τελικής επιµέτρησης.

Άρθρο 39ο: Αρτιότητα της κατασκευής – Ευθύνη του αναδόχου
1. Ο καθορισµός οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών στα κατασκευαστικά
σχέδια που τυχόν χορηγηθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, στο Τιµολόγιο δηµοπράτησης, στην Τεχνική
Περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες κ.λ.π., δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων
ειδών κατασκευών που συνοδεύουν τα επιµέρους τµήµατα του όλου έργου.
2. Τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος
είναι ο ανάδοχος, ο δε έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την
ευθύνη.
3. Ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν,
την χρήση τους και γενικά την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, τις
εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και όπως αυτές τροποποιηθούν και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά
τεύχη και σχέδια.
4. ∆ιευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα εγκεκριµένα σχέδια ή στα εγκεκριµένα τεύχη της
παρούσας εργολαβίας, ή και αν δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, κάθε απλό
ή σύνθετο τµήµα του έργου, αλλά και όλο το παρόν έργο, θα πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την
κατασκευή και την εµφάνισή του, όσο και ως προς την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του και την άµεση
σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα τµήµατα του έργου, καθώς και µε τα ήδη κατασκευασµένα.

Άρθρο 40ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού, πέραν όσων αναφέρονται στη Γ.Σ.Υ., περιλαµβάνονται
επίσης οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, εφόσον ζητηθούν από τον εργοδότη, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα
στο περιγραφικό τιµολόγιο:
1.

Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες, που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την εφαρµογή
της µελέτης και τυχόν τροποποιήσεις τους ή τη σύνταξή τους, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες.

2.

Ο -καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου- εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των
υλικών που χρησιµοποιούνται και της εκτελούµενης ποιότητας εργασίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές που µνηµονεύονται στο τιµολόγιο.

3.

Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων µετά των απαραίτητων σχεδίων,
λογαριασµών και αναπαραγωγής αυτών σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων. Τα παραπάνω στοιχεία θα
προσκοµίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού να φωτοαντιγραφηθούν.

4.

Η σύνταξη των κατασκευαστικών (as-build) Σχεδίων Oριζοντιογραφιών και Μηκοτοµών, για όλα τα
τµήµατα αγωγών ακαθάρτων που θα κατασκευαστούν. Τα σχέδια θα παραδοθούν στην επιβλέπουσα
υπηρεσία τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή.

5.

Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων για την αποτύπωση των προσόψεων των παροδίων ακινήτων.

6.

Η σύνταξη πίνακα µε όλα τα απαιτούµενα από την ΕΥ∆ΑΠ στοιχεία των συνδέσεων.

7.

Η λήψη φωτογραφιών από τον τόπο του έργου, κατ’ επιλογή της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 41ο: Ειδικές απαιτήσεις από τον ανάδοχο (Σχέδια, Φωτογραφίες κ.λ.π.)
•

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, είτε σταδιακά µε την υποβολή του εκάστοτε λογαριασµού, είτε αµέσως
µετά την αποπεράτωση του έργου, και οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει και
να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία, λεπτοµερή κατασκευαστικά (as-build) Σχέδια
Οριζοντιογραφιών και Μηκοτοµών, των κατασκευασθέντων τµηµάτων του δικτύου ακαθάρτων. Τα
σχέδια θα είναι σε κλίµακα 1:500 και θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία του δικτύου, δηλαδή σε αυτά θα
αποτυπώνεται µε ακρίβεια η θέση του άξονα των αγωγών, εξαρτηµένη από σταθερά σηµεία επί του
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εδάφους (εγκεκριµένες ρυµοτοµικές ή οικοδοµικές γραµµές), όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτύπωση των αγωγών (όπως µήκος, διατοµή, κλίση, τυχόν ενώσεις µε το υφιστάµενο δίκτυο κ.λ.π.),
καθώς και οι θέσεις των τεχνικών έργων όπως φρεάτια αποχέτευσης, σώµατα αγκύρωσης του αγωγού,
έργα διάβασης ρεµάτων, οδών κ.λ.π. Σε κάθε σχέδιο πρέπει να αναγράφεται επίσης η περιοχή εκτέλεσης
του έργου, η ηµεροµηνία κατασκευής του εκάστοτε τµήµατος του έργου, καθώς και ο αριθµός της
σύµβασης. Στο σχέδιο θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από απόψεως αποτυπώσεως
του γενικότερου χώρου. Τα σχέδια θα παραδοθούν σε έντυπη µορφή σε τρία (3) αντίτυπα, καθώς και σε
ηλεκτρονική µορφή. Εργασίες για τις οποίες δεν έχουν συνταχθεί τα απαιτούµενα σχέδια και σκαριφήµατα,
δεν πιστοποιούνται µέχρι τακτοποίησης της εκκρεµότητας αυτής.
•

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου, και οπωσδήποτε πριν από την
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει και να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία τοπογραφικά
διαγράµµατα σε κατάλληλη ακρίβεια και κλίµακα, µε τις οδούς, στις οποίες έγινε η κατασκευή του
δικτύου ακαθάρτων, στα οποία θα αποτυπώνονται τα µήκη των προσόψεων των παροδίων ακινήτων,
προκειµένου να γίνει η χρέωση της δαπάνης κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 13, παρ. 1 του Ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως
Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης».

•

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σε µορφή Πίνακα, τα στοιχεία
όλων των συνδέσεων που πραγµατοποίησε στα πλαίσια του έργου, όπως διεύθυνση ακινήτου,
ονοµατεπώνυµο ιδιοκτήτη, ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της σύνδεσης, βάθος κεντρικού αγωγού, βάθος
εξωτερικής διακλάδωσης, µήκος σύνδεσης κ.λ.π., σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τις
απαιτήσεις της ΕΥ∆ΑΠ.

•

Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την πλέον κατάλληλη φωτογραφική αποτύπωση όλων των
σταδίων εκτέλεσης του έργου και ιδίως των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών, σύµφωνα και µε τις
υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. Οι
φωτογραφίες θα υποβάλλονται µε το λογαριασµό του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και θα
συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο, ώστε να συµπληρώσουν το µητρώο του έργου. Στα πλαίσια αυτής της
υποχρέωσης, ο ανάδοχος θα λάβει, θα εκτυπώσει και θα προσκοµίσει στην Τεχνική Υπηρεσία, οπωσδήποτε
πριν από την προσωρινή παραλαβή, τέσσερις (4) έγχρωµες φωτογραφίες διαστάσεως 18x24cm, από τις
πιο ενδιαφέρουσες φάσεις της πορείας του έργου. Η επιλογή των συγκεκριµένων προς εκτύπωση
φωτογραφιών, θα γίνει από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Η δαπάνη για τα ανωτέρω περιλαµβάνεται στις ειδικές δαπάνες του αναδόχου του 40ου άρθρου της παρούσας
συγγραφής.

Άρθρο 42ο: Επιµετρήσεις εργασιών
1. Η επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών γίνεται επί τόπου του έργου, µε µέριµνα και
δαπάνη του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, µε
βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου δηµοπράτησης, τις αντίστοιχες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές,
τα περιγραφικά τιµολόγια εργασιών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και υπόκειται στον έλεγχο
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Τα επιµετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του έργου, µε υπεύθυνη
δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιµέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συµβατικές ποσότητες
από τις εξωσυµβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας.
3. Ο χρόνος και ο τρόπος σύνταξης των επιµετρήσεων, τα στοιχεία που περιλαµβάνουν, τα σχέδια που τις
συνοδεύουν, ο τρόπος υποβολής, ο έλεγχος και η έγκρισή τους, όπως και ειδικά θέµατα που αφορούν
αφανείς εργασίες, χαρακτηρισµό φυσικού εδάφους κ.λ.π. ορίζονται στο άρθρο 151 του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει.
4. Η «τελική επιµέτρηση» υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το
αργότερο σε δύο (2) µήνες µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου. Η τελική επιµέτρηση αποτελεί
συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των
πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών. 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. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 151
του Ν.4412/16, όπως ισχύει.
5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η «τελική επιµέτρηση», εφαρµόζονται τα
αναφερόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 151 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.
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Άρθρο 43ο: Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις
1.

Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις επιµετρήσεις
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών.

2.

Οι τµηµατικές πληρωµές και η οριστική πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η
εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης, γίνονται µε
βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις, που συντάσσονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 152 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

3.

Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο σε µηνιαία (συνήθως) χρονικά διαστήµατα, είναι πάντοτε
ανακεφαλαιωτικοί, στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών
εργασιών και περιλαµβάνουν εργασίες που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια των προθεσµιών και του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος.

4.

Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους
εγκρίνει µέσα σε έναν (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε
βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, µε εντολή της προς τον
ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την
ανασύνταξη και επανυποβολή του.

5.

Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί το έγγραφο για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο
εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής του λογαριασµού είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο
όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής (φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα κ.λ.π.). Οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις στο εργολαβικό αντάλλαγµα γίνονται από την υπηρεσία και αποδίδονται απευθείας
στους δικαιούχους.

6.

Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο ανάδοχος
συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό», µε την έγκριση του οποίου εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν
απαιτήσεις από τη σύµβαση εκτέλεσης.

Άρθρο 44ο: Προσωρινή παραλαβή – Οριστική παραλαβή
1. Γενικότερα για την παραλαβή του έργου, έχει εφαρµογή το άρθρο 172 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.
2. Στην παραλαβή παραλαµβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά.
3. Κατά τη φάση παραλαβής του έργου από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται
αποκλειστικά µε δαπάνες του να εκτελέσει και να αποκαταστήσει πλήρως ερευνητικές τοµές ποσότητας (σε
αριθµό) ίσης µε το 2‰ του συνολικού εκτελεσθέντος µήκους αγωγών. Έτσι καθίσταται δυνατός ο έλεγχος
καλής εκτέλεσης του έργου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά (έλεγχος διαστάσεων τάφρου, έλεγχος
υλικών, κ.λ.π.). Η επιλογή των συγκεκριµένων θέσεων που θα εκτελεσθούν οι ερευνητικές τοµές, θα
γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
4. Επισηµαίνεται ότι ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή του έργου. Η επιτροπή
παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ
και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.∆.
305/1996. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και η
επιτροπή δεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο ΦΑΥ ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως
ενηµερωµένος.
Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναφέρεται ακόµα ότι ο ΦΑΥ εφαρµόστηκε και ενηµερώθηκε
µετά την προσωρινή παραλαβή ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των
παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων.

Κηφισιά, 01/06/2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του
Τµήµατος Προγραµµατισµού &
Μελετών

H Προϊσταµένη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

∆ήµητρα ∆ηµάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ελένη Γιαννιτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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