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Άρθρο 1 

1.1.Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. 

Το τεύχος της Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 

με τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, τα σχέδια και διαγράμματα της εγκεκριμένης ορι-

στικής μελέτης, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο. Με την παρούσα Ε.Σ.Υ. συμπληρώνονται οι όροι 

της Γ.Σ.Υ.  

Άρθρο 2 

2.1.Αντικείμενο της Εργολαβίας - Προϋπολογισμός έργου 

Το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης αφορά  το  έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ». 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η εκπόνηση και η εφαρμογή Προγράμμα-

τος Ποιότητας Έργου Π.Π.Ε.) σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠ ΟΙΚ 502/13-2-2000 του Υφυπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ το οποίο θα περιλαμβάνει και όλες τις διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας. Για την εκπόνηση και 

εφαρμογή του Π.Π.Ε. ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας ιδιαίτερης αποζημίωσης. 

Το συνολικό ύψος της δαπάνης των εργασιών ανέρχεται μαζί με Φ.Π.Α. σε 70.000,00 € και καλύπτεται 

από  χρηματοδότηση του  προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας (2003ΣΕ05500005) 

Σημειώνεται ότι τα απρόβλεπτα και ο Φ.Π.Α. θα επανυπολογισθούν σύμφωνα με την προσφορά του 

Ανάδοχου κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον Εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 το Ν. 

2229/94. 

Για την εκτέλεση των έργων ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και που συμπλη-

ρώνονται με τους όρους της παρούσης Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών δημοπράτησης: 

Του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

Του ΠΔ 472/85 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ» 
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Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Των εγκυκλίων Γ.Γ. Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπ’ αρ. και αρ. πρωτ. Δ17α/ο5/77/Φ.Ν. 312/23-

12-1994 και 37/95 και 27/97. ΥΔΕ ΕΔ 2 α /01/ Της απόφασης 27/ΦΝ 294/85 «Μητρώα Επιχειρήσεων 

και κατασκευή Δημ. Έργων». 

Του Ν.3669/08 ''Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων''. 

Του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» 

Του Π.Δ. 23/1993 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις κοινοτικές 

οδηγίες». 

Του Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις». 

Του ΠΔ 171/87 και του ΝΔ 1069/80 όπως τροποποιήθηκε, το Π.Δ.17/96, το Π.Δ.159/99 και η οδηγία 

92/57/ΕΕ. 

Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και 

άλλες διατάξεις». 

Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υ-

πουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» 

Της απόφασης ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (Φ.Ε.Κ. 2221/Β/30-7-2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελ-

ληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» και 

της Εγκυκλίου 26/2012(ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012). 

Της απόφασης Δ11γ/0/9/7 (Φ.Ε.Κ. 363/Β/19-2-2013) «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τι-

μολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πράσινου και Ηλεκτρομηχανολο-

γικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» 

Ο από τα συμβατικά τεύχη καθορισμός των οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των 

εργασιών κατά τις προβλεπόμενες επί μέρους διαστάσεις και τρόπο εκτελέσεως των κατασκευών, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο της υποχρεώσεως να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση 

κατασκευής του έργου. 

Στην εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή στα 

άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες της διευθύνουσας Υπηρεσίας, κάθε απλό ή 

σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνιση του, όσο 

και ως προς την άμεση σύνδεση του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου. 

Αρθρο 3 

3.1.  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Χρονικός Προγραμματισμός – Σχέδιο και 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συντάξει και να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρόγραμμα 

κατασκευής του όλου έργου, στο οποίο θα τηρηθούν οι προθεσμίες του έργου. Επίσης ο ανάδοχος 

υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 305/96 να ορίσει έναν ή περισσότερους συντονιστές σε 

θέματα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, να εκπονήσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ) και να καταρτίσει Φάκελο  Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα οποία θα υποβάλει προς έγκριση 

στην Υπηρεσία 

Το πρόγραμμα κατασκευής (χρονοδιάγραμμα) που καλύπτεται από το άρθρο 32 παρ. 1 του Π.Δ. 

609/85  και το άρθρο 46 του ν.3669/2008 θα περιλαμβάνει : 

Λεπτομερή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, με διάκρισή τους σε 

δραστηριότητες με ευθύνη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και 
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θα συνοδεύεται και από εκτίμηση, ή υπολογισμό, της διάρκειας που θα φαίνεται αναγκαία, για την ε-

κτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 

Εφιστάται η προσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από άλλους φορείς, εκτός από 

τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια (καθορισμός μεγίστων - ελαχίστων), 

όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της παρούσας σύμβασης. 

Πλήρης αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα, με ανάλυση 

της κατά μονάδα χρόνου, παραγωγικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Τιμολογίου. 

Διευκρινιστικό παράδειγμα για τον τρόπο που θα επιτευχθούν οι προθεσμίες. 

Δραστηριότητα: Εκσκαφές γαιώδεις - ημιβραχώδεις 

Συνολική ποσότητα:.........................................……….................m
3
 

Συνολική διάρκεια:........................…………………………..Ημερολογιακές ημέρες 

Προβλεπόμενη κατασκευαστική δυνατότητα:.....................................................m
3
 

Προβλεπόμενος βαθμός προσπάθειας: Μηχανικός εκσκαφέας 3/4  κ.υ. για 7ωρη 

   ημερήσια εργασία και πέντε ημέρες την εβδομάδα 

Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δημοπρατούνται, με ένα εύλογο περιθώριο ασφάλειας της χρονικής 

διάρκειας, για τυχόν μεταβολή τους.  Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία θα υπολογιστούν οι απαι-

τούμενοι χρόνοι, κατά δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα παρακάτω: 

 Πρόγραμμα με μορφή σχηματικής κάτοψης (αναφέρεται στη παρούσα παράγραφο). 

 Πίνακα κατ’ είδος εργασίας, συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, επιχώσειςκ.λ.π.) των προς εκτέλεση 

ανά μήνα εργασιών, για το σύνολο του έργου (θα περιλαμβάνει εργασίες, γενικά έξοδα για όφελος ερ-

γολάβου, προβλεπόμενη αναθεώρηση, ΦΠΑ κ.λ.π.) Στον υπ’ όψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι α-

ντίστοιχες στήλες για την συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε 

μήνα. Αυτές θα συμπληρώνονται μετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου μήνα. 

 Πίνακας απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού και χρονοδιάγραμμα απασχόλησής του στο έρ-

γο. 

 Πίνακας διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού και με τις αποδόσεις του κάθε μηχανήματος. 

 Τεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω. 

Ο Ανάδοχος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να υποβάλλει 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση λεπτομερές πρόγραμμα, που προβλέπεται από το άρθρο 

46 του Ν.3669/2008 και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον 

2229/94, στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών με τις αντίστοιχες τμη-

ματικές προθεσμίες και την συνολική προθεσμία. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και υπό τύπον 

διαγράμματος προόδου εργασιών (διάγραμμα GANT, PERT), ώστε να φαίνονται σαφώς τα τμήμα-

τα, και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του έργου, καθώς και τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμο-

ποιηθούν σε κάθε τμηματική προθεσμία, θα συνοδεύεται δε σε κάθε περίπτωση από σχετική λε-

πτομερή έκθεση και οριζοντιογραφία. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εγκε-

κριμένο ή τροποποιημένο, μερικά ή ολικά, μέσα σε δέκα (10) ημέρες απότην υποβολή του, θα απο-

τελεί στο εξής το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβα-

σης και ο ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το εφαρμόζει πιστά. Τυχόν μελλοντική τροπο-

ποίηση του προγράμματος θα γίνει αν είναι απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες δια-

τάξεις. 

Στην περίπτωση που θα περάσει η εικοσαήμερη προθεσμία από την υπογραφή της σύμβασης χω-

ρίς ο ανάδοχος να υποβάλει το παραπάνω διάγραμμα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 47 Π.Δ. 609/85 και άρθρο 5 του Ν. 1418/84 όπως 

τροποποιήθηκε από τον 2229/94 και το άρθρο 61 του Ν.3669/2008). 
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Στο διάστημα αυτό μέχρι της έγκρισης, ο ανάδοχος οφείλει ρητά, σύμφωνα και με τα σχετικά άρθρα 

της παρούσης Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών: 

Να κάνει έναρξη εργασιών των απαιτουμένων προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία, διαδικασία 

για την λήψη των απαιτούμενων αδειών από ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΚΕ, ΚΤΕΛ, Τροχαία, Ύδρευση, Αρχαι-

ολογική Υπηρεσία και όποια άλλη ήθελε απαιτηθεί). 

Να προβεί στην διενέργεια εφόσον απαιτείται δοκιμαστικών τομών. 

Να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες λήψης των στοιχείων για σχεδίαση των κατά μήκος τομών και 

υποβολή τούτων στην επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, συντάσσεται για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων για έγκαιρη 

ολοκλήρωση των εργασιών, την μείωση των πιθανοτήτων ζημίας από πλημμύρες, θεομηνίες κ.λπ. 

και υποχρεωτικά θα προβλέπει κατασκευή ολοκληρωμένων επί μέρους τμημάτων του έργου με 

τρόπο ώστε να είναι εφικτή η άμεση χρησιμοποίηση των διαφόρων τμημάτων ευθύς; μετά την κα-

τασκευή τους.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεκτιμήσει κατά την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος των έργων 

τον χρόνο που απαιτείται για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων που 

ενδεχόμενα θα εισάγει από το εξωτερικό και να προβλέψει έγκαιρα τις σχετικές παραγγελίες. Η υ-

πέρβαση των προθεσμιών συνεπάγεται τις κυρώσεις που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. 

 

Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών, θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου». 

Στο ίδιο διάστημα και πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο ανάδοχος θα εκπονήσει και 

υποβάλει προς έγκριση Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  

Το χρονοδιάγραμμα δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόμενες προθεσμίες και θα ακολουθεί τις ο-

δηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσία. Οι πληροφορίες και μορφές του χρονοδιαγράμματος τούτου δεν 

θα είναι λιγότερες από εκείνες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος, τότε το 

χρονοδιάγραμμα της παραπάνω παραγράφου θα ανασυνταχθεί περιλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις 

αυτές. Παράλειψη η αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, 

συνεπάγεται εκτός από την διαδικασία της έκπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 47 του Π.Δ. 

609/85 : 

α. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία, ίσης προς το 0,25
0
/00 του συμ-

βατικού τιμήματος. Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για μια μόνο φορά και θα παρακρατηθεί από 

τον πρώτο επόμενο λογαριασμό. 

β. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο υπηρεσιακού προγράμματος, συντεταγμένου σύμφωνα με 

τα παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι’ αυτόν χωρίς να του παρέχεται δικαίωμα 

οποιασδήποτε χρονικής τροποποίησης. 

γ. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για κάθε ανωμαλία που θα συμβεί από 

αυτούς τους λόγους στην πρόοδο του έργου. 

Μετά την υποβολή του προγράμματος η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, 

ή όπως θα το τροποποιήσει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του προγράμματος. Καθυ-

στέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσμία συνεπάγεται α-

ποδοχή του προγράμματος του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση μη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράμματος στην προθεσμία που ορίζεται, τότε 

η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει πρόγραμμα που θα συντάξει η ίδια, ή ιδιωτικό μελετητικό 

γραφείο. Σε κάθε περίπτωση σύνταξης του χρονοδιαγράμματος από την Υπηρεσία ή από ιδιωτικό 
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γραφείο θα αφαιρείται από το «λαβείν» του Αναδόχου ποσό ίσο με αυτό που προσδιορίζεται από την 

παράγραφο 1
α
 της απόφασης Δ17α/02/117/ΦΝ 332/10.11.1988 (ΦΕΚ 862Β’/89) 

Επίσης η Υπηρεσία, μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο του Σχέδιου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), θα εγκρίνει αυτά όπως υποβλήθηκαν ή θα τα τροποποιήσει 

μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή τους. Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη 

από την παραπάνω προθεσμία συνεπάγεται αποδοχή των υποβληθέντων ΣΑΥ και ΦΑΥ. 

Σε περίπτωση μη υποβολής από τον Ανάδοχο των ΣΑΥ και ΦΑΥ στην προθεσμία που ορίζεται στο 

άρθρο 6 της παρούσας ΕΣΥ, αυτό θεωρείται υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι 

δυνατή η έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου πριν από την έγκριση από την Υπηρεσία των υποβληθέ-

ντων από τον Ανάδοχο ΣΑΥ και ΦΑΥ. Με ευθύνη του Αναδόχου το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ θα αναπροσαρμό-

ζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του έργου. Κατά 

την εκτέλεση του έργου το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ θα φυλάσσονται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ φυλάσσονται εσαεί με ευθύνη του κυρίου του 

έργου. 

Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και πριν από την έναρξη των εργασιών, διαβιβάζει στην αρμόδια επι-

θεώρηση εργασίας, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση που καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 

ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις γι’ αυτό, σύμφωνα με  την 

παρ. 12 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96. 

Την ευθύνη για τις οποιεσδήποτε ανωμαλίες που θα συμβούν στην εκτέλεση του έργου, όπως και τις 

οποιεσδήποτε ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβληθούν από την καταστρατήγηση των τμηματικών προ-

θεσμιών, θα φέρει εξ’ ολοκλήρου ο Ανάδοχος. Ανάλογα ισχύουν και για οποιεσδήποτε άλλες συνέπει-

ες ήθελαν προκύψει για τον Ανάδοχο όπως έκπτωση κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δεκάτη ημέρα από την υποβολή του χρονοδια-

γράμματος στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα φέρο-

ντας ακέραιη την ευθύνη αν αυτό αντίκειται στους όρους δημοπράτησης του έργου. Για τον λόγο αυτό 

η όλη διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκρι-

ση του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει με οποιαδήποτε έννοια συμφωνία της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας πάνω στο βαθμό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον ανάδοχο. 

Μετά την σύμφωνα με τα προηγούμενα οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος που θα αποτελεί και 

τον εγκεκριμένο πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπη-

ρεσία τριμηνιαία έκθεση προόδου εργασιών, Σε αυτή θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμ-

φωνία ή όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι 

λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. 

Επί πλέον μαζί με την τριμηνιαία έκθεση προόδου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υ-

πηρεσία σε πέντε (5) αντίτυπα αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων, με προσθήκη σε 

ειδική στήλη παρατηρήσεων, των μεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις, δηλα-

δή ανακεφαλαιωτικά το μέρος που εκτελέσθηκε, αυτό που υπολείπεται, την τυχόν μεταβολή 

του ρυθμού κ.λ.π. 

Παράλειψη ή αμελής σύνταξη και υποβολή των παραπάνω συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική 

ρήτρα ίση μέχρι ποσοστό 0.15% της ποινικής ρήτρας ου προβλέφθηκε παραπάνω για την μη εμπρό-

θεσμη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας υποβολή του χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του 

Έργου (0,25
ο
/οο  του Συμβατικού Τιμήματος). 

Τα παραπάνω στοιχεία της τριμηνιαίας υποβολής είναι επιβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας των 

εργασιών του ανάδοχου και για την σύγκριση για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. 

Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που δεσμεύουν τον Ανάδοχο και όχι την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην 

περίπτωση ου αυτή συμφωνήσει ή δεν αντιδράσει. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να υποβάλει στην αρχή κάθε μήνα, πέντε σειρές του προγράμματος 

σε μορφή σχηματικής κάτοψης όπως αναφέρθηκε προηγούμενα στο οποίο θα απεικονίζονται οι εργα-

σίες σύμφωνα με τα παρακάτω : 

 

   Οι απεικονιζόμενες με λευκό χρώμα εργασίες θα είναι  

   αυτές που δεν εκτελούνται ακόμη. 

 Οι απεικονιζόμενες με απλή διαγράμμιση εργασίες θα είναι οι προς 

εκτέλεση του τρέχοντα μήνα. 

 

  Οι απεικονιζόμενες με ρομβοειδή διαγράμμιση εργασίες θα είναι οι 

περαιωμένες τον τελευταίο μήνα. 

 Οι απεικονιζόμενες με μαύρο χρώμα εργασίες θα είναι οι περαιωμένες 

πριν από τον τελευταίο μήνα. 

Επίσης θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλει σε πέντε σειρές, αντίγραφο του πίνακα που αναφέρεται 

προηγούμενα συμπληρωμένο με τα στοιχεία των εργασιών που εκτελέσθηκαν και των πιστώσεων 

που απορροφήθηκαν μέχρι τον τελευταίο μήνα. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει συνυποβολή, μαζί με 

τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών κ.λ.π.) που 

είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της προόδου του έργου, πάντα σε σύγκριση με 

τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 

Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και για τις περι-

πτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τους όρους στης παρούσας Ε.Σ.Υ. θα συ-

ντάσσεται προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τα αναφερθέντα στις προηγούμενες παρα-

γράφους. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών με υπόδειξη 

της επίβλεψης, που θα υπογράφεται καθημερινά από αυτόν και εκπρόσωπο της επιβλέπουσας υπη-

ρεσίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 609/85: 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού της σειράς προτεραιότητας εκτελέσεως 

των έργων αναλόγως των αναγκών. 

Στο τέλος κάθε μήνα ή σε διαστήματα που θα ορίζονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος 

θα υποβάλλει έκθεση με την πρόοδο των εργασιών και την συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο πρό-

γραμμα κατασκευής των έργων και θα παραδίδει σ’ αυτή τρία αντίγραφα. Επίσης θα αναφέρονται οι 

λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων ως και τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν για την κάλυψη των 

τυχόν καθυστερήσεων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και μηχανικά 

μέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις αργίες, και γιορτές και να απασχολεί νυκτερινά 

συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα, για τον λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απα-

ραίτητο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα 

προόδου τους. 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός, προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και 

σύμφωνος με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει 

τον αριθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιμες ημέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων 

και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο 

ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της επιβλέπουσας Υπηρεσίας χωρίς 

πρόσθετη αποζημίωση. 
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Η μη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα εργασιών, δίνει στον 

εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο από την εργο-

λαβία, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3263/04. Η άσκηση των παραπάνω 

δικαιωμάτων του εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υπο-

χρέωση που προκύπτει από τη Σύμβαση. 

Όσο αφορά τις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθε-

σμίας περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3263/2004. 

Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον ανάδοχο λόγω ισχυρισμού άγνοιας των εδαφικών 

συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατά-

στασης των οδών προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγγισης των, περιοχών λήψης αδρανών υλικών 

ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιομη-

χανία, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε 

με τον 2229/94 και το Ν.3669/2008. 

Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον ανάδοχο λόγω ισχυρισμού άγνοιας των εδαφικών 

συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατά-

στασης των οδών προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγγισης των, περιοχών λήψης αδρανών υλικών 

ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιομη-

χανία, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε 

με τον 2229/94 και το Ν.3669/2008. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί την πρόοδο και των άλλων εργασιών του έργου που τυχόν ε-

κτελεί η Υπηρεσία, ή άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για ζημίες 

ή διαφυγόντα κέρδη από χρονική μεταβολή της πορείας των άλλων εργασιών, οπωσδήποτε όμως δεν 

υπολογίζεται στις προθεσμίες εκτέλεσης του έργου, το χρονικό διάστημα που έχει διακοπεί η εργασία 

για υπηρεσιακούς λόγους και υπάρχει έγγραφη διαταγή για τη διακοπή. Ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε 

τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες να αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία κάθε καθυστέρηση από υπαι-

τιότητά της.  

Διακοπή των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν δημιουργεί το δι-

καίωμα στον ανάδοχο να διαλύσει την εργολαβία.  

Ειδικά για τυχόν απομόνωση δικτύου ύδρευσης (εάν απαιτηθεί) ο ανάδοχος οφείλει να έρθει σε συ-

νεννόηση με τους αναδόχους τυχόν γειτονικών εργολαβιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο σωστός 

προγραμματισμός των εργασιών που πρέπει να γίνουν. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας 

των εργαζομένων, των πεζών, των οχημάτων, των κατασκευών και των έργων, έστω και εάν τα μέτρα 

αυτά δεν προβλέπονται από τη μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στα προαναφερθέντα μέτρα συ-

μπεριλαμβάνονται και οι αντιστηρίξεις. Κατά την κατασκευή του έργου μπορεί να απαιτηθεί άλλο είδος 

αντιστηρίξεων από αυτό που προτείνεται στη μελέτη και σε διαφορετική ποσότητα. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προτείνει τις μεταβολές αυτές για τις αντιστηρίξεις στην Υπηρεσία. Οι εκσκαφές 

πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επηρεάζονται  όσο το δυνατόν λιγότερο οι γύρω κατα-

σκευές και κτήρια. Κατά την εκσκαφή θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τις παρακείμενες 

θεμελιώσεις και να προτείνονται μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ζημιών από τον Ανάδοχο στην Υπη-

ρεσία.  
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Άρθρο 4 

4.1. Πινακίδες ενδεικτικές του κατασκευαζόμενου έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε ένα μήνα από την εγκατάστασή του σο έργο, να προμηθευτεί και να 

τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες με πληροφορίες για το έργο που θα κατασκευάσει. Οι διαστάσεις 

των πινακίδων, ο αριθμός αυτών, οι αναγραφόμενες ενδείξεις (ονομασία έργου, κύριος έργου, χρημα-

τοδότηση, Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Μελετητής, Ανάδοχος, Προϋπολογισμός έργου), ο χρωματισμός, 

ο τρόπος στήριξης και οι θέσεις τοποθέτησης θα καθοριστούν κατά την εγκατάσταση του Αναδόχου 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών των πινακίδων βαρύνουν τον Ανάδοχο 

του έργου και περιλαμβάνεται στα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορ-

φωθεί στην καθοριζόμενη ανωτέρω μηνιαία προθεσμία, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή ο Εργοδότης δι-

καιούνται να προβούν στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τους σε βάρος του Ανάδοχου. 

 

Ποινικές ρήτρες για πλημμελή μέτρα ασφαλείας – Πινακίδες έργου 

Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας στα οποία περι-

λαμβάνεται και η απαιτούμενη σήμανση ασφαλείας του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Σε περίπτωση 

που ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται εντός 24 ωρών από της εγγραφής και γνωστοποιήσεως σ’ αυτόν 

μέσω του ημερολογίου και μόνον του έργου, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50 ευρώ για κάθε τέτοια 

εγγραφή (στο ημερολόγιο).  

Επίσης για κάθε φωτεινό σήμα (flashlight) που θα τοποθετήσει ή υπηρεσία κατά την κρίση της στην 

περιοχή του έργου προς αποφυγή ατυχημάτων θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30 ευρώ ανά 12ώρο 

τοποθέτησης. 

Άρθρο 5 

5.1.Χαράξεις - Προσαρμογή Μελετών - Σχέδια εκτέλεσης και τροποποιήσεις 

Με την υπογραφή της σύμβασης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να θέσει στην διάθεση 

του Ανάδοχου την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, της οποίας άλλωστε ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να λά-

βει γνώση και εκ των προτέρων σαν διαγωνιζόμενος πριν από την υποβολή της προσφοράς του. Με 

την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή της 

εγκεκριμένης οριστικής μελέτης στο έδαφος με την παρουσία και κάτω από τον έλεγχο της Επίβλεψης 

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο της Γ.Σ.Υ.  

Τα σταθερά σημεία, από τα οποία θα εξαρτηθούν υψομετρικά και οριζοντιογραφικά οι εργασίες, είναι 

αντίστοιχα τα reperes των εγκεκριμένων τοπογραφικών εργασιών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της 

μελέτης και τα σταθερά του κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή 

από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) 

Εφ’ όσον μερικά ή και όλα τα εγκατεστημένα reperes έχουν καταστραφεί, ο ανάδοχος χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση πρέπει να προβεί σε πύκνωση του υπάρχοντος ή και εγκατάσταση του χωροσταθμικού 

δικτύου, που να καλύπτει την περιοχή των έργων σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρε-

σίας. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

οριζοντιογραφίες και μηκοτομές του δικτύου στις κλίμακες της εγκεκριμένης μελέτης ή άλλες μεγαλύτε-

ρες που θα υποδείξει γραπτά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Αν στα σχέδια αυτά υπάρχει οποιαδήποτε 

αξιόλογη τροποποίηση ο ανάδοχος τις δικαιολογεί με σχετικό υπόμνημα. 

Τα παραπάνω σχέδια, επιστρέφονται εγκεκριμένα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο με 

ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω σχεδί-
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ων λαμβάνεται γραπτή και η γνώμη του Μελετητή. Σε περίπτωση που παρέλθει ένας (1) μήνας από 

την υποβολή των σχεδίων από τον Ανάδοχο και δεν επιστραφούν αυτά, εγκεκριμένα από την Επιβλέ-

πουσα Υπηρεσία, τότε θεωρούνται σαν εγκεκριμένα για κατασκευή σχέδια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται για την καλή και πιστή εκτέλεση των εγκεκριμένων σχεδίων εκτελέσεως μη 

δικαιούμενος, άνευ ρητής εγγράφου εξουσιοδοτήσεώς του εκ μέρους του Επιβλέποντος, να επιφέρει 

οιανδήποτε τροποποίηση αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται προ της εφαρμογής των σχεδίων της μελέτης να προβαίνει και στον αριθ-

μητικό έλεγχο των αναγραφόμενων διαστάσεων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας δύο σχεδίων ή του αυτού 

σχεδίου επί της αυτής διαστάσεως, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως παρά του 

Επιβλέποντος τη σχετική διόρθωση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και έντεχνη εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Για τον σκοπό 

αυτό και πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α)Να ελέγξει αριθμητικά τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και σε περίπτωση ασυμφωνίας ή 

και ελλείψεως των σχετικών στοιχείων να ζητήσει έγκαιρα από την Υπηρεσία τις απαιτούμενες διορ-

θώσεις ή διασαφηνίσεις.  

 

β)Να επιφέρει τις αναγκαίες προσαρμογές στις μελέτες των τεχνικών έργων οι οποίες τυχόν επιβάλλο-

νται λόγω των παραπάνω μικροαλλαγών. 

γ)Τα αποτελέσματα των παραπάνω εργασιών θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία υπό 

μορφή σχεδίων σε τρία  αντίτυπα, μόνο δε μετά τον έλεγχο και τη θεώρησή τους από την Υπηρεσία θα 

αρχίσει η εκτέλεση των αντίστοιχων έργων. Δεδομένης της φύσεως του έργου, η διαδικασία αυτή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί χωριστά για τις διάφορες αυτοτελείς   μονάδες έργων που απαρτίζουν την 

σύμβαση. Όλες οι εργασίες της παραγράφου αυτής θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο με δική του ευ-

θύνη και δαπάνη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει με δαπάνη του όλα τα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια που 

θα απαιτηθούν, πέρα των σχεδίων της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, για την εκτέλεση του έργου και 

τα οποία θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου  57 του Ν.3669/2008, οπότε κρίνει απαραίτητο λόγω τοπικών συνθηκών και άλλων αναγκών να 

τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφωθεί προς τα τροποποιημένα αυτά σχέδια και δεν μπορεί να εγείρει απαίτηση ή να αξιώσει 

αποζημίωση, έστω και αν οι τροποποιήσεις αφορούν βασικές  διαστάσεις των έργων. Ο Ανάδοχος 

δικαιούται μόνον την συμβατική του αμοιβή για εργασίες που εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα τελευταία  

εγκεκριμένα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Αν για σοβαρούς λόγους ο Ανάδοχος επιθυμεί αλλαγές στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά στοιχεία ή 

δεν συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγρά-

φως στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του 

προς την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει. Αν, παρά τις αντιρ-

ρήσεις του Αναδόχου, η Υπηρεσία επιμένει γραπτώς στην εφαρμογή των σχεδίων και των τεχνικών   

προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευ-

θύνη αναφορικά με την λύση που έδωσε η Υπηρεσία, δεν απαλλάσσεται όμως από τις  Υποχρεώσεις 

του να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει την λύση της Υπηρεσίας με ακρίβεια και έντεχνο τρόπο.  

Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνηση πάνω  στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά στοι-

χεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών 

εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές . Δεν θα 

αναγνωρισθεί καμία οδηγία, απόφαση η εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για 

κάθε αίτηση του Αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών.  
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Κάθε ασυμφωνία μεταξύ των σχεδίων της Υπηρεσίας θα λύνεται κατά την κρίσιν της, με έγγραφη α-

πόφασή της. 

Ο ανάδοχος αμέσως όταν διαπιστώσει, κατά τη γνώμη του, ασυμφωνία μεταξύ των σχεδίων, πρέπει 

να ζητήσει έγγραφες οδηγίες από την Υπηρεσία, αλλιώς υποχρεούται να εφαρμόσει, οποτεδήποτε και 

με κάθε τρόπο την απόφαση της Υπηρεσίας, με δικά του μέσα και έξοδα. 

Πριν από την έναρξη της κατασκευής ορισμένου έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή 

ακόμη και μετά την έναρξη των έργων η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δύναται με γραπτή εντολή της να 

τροποποιήσει τα σχέδια εκτελέσεως. Με την τροποποίηση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αναθεώ-

ρηση τιμών ή άλλη πρόσθετη αποζημίωση ή χρονική παράταση, εφόσον η αλλαγή αυτή δεν συνεπά-

γεται αποξήλωση ήδη κατασκευασθέντος έργου ή προπαρασκευή για την εκτέλεση άλλου έργου. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για αύξηση ποσοτήτων που προέρχεται από μεταβολές των 

σχεδίων, οι οποίες έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, έστω και αν οι μετα-

βολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του. Αντίθετα, για κάθε μεταβολή 

από την οποία προέρχεται μείωση ποσοτήτων καταβάλλεται στον Ανάδοχο μόνο δαπάνη που αναλο-

γεί στην εργασία που έχει γίνει, υπό τον όρο ότι από η μεταβολή αυτή δε θα μειώνει τη στερεότητα, 

λειτουργικότητα και την εμφάνιση του έργου. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συμμορφώνεται μόνο σε έγγραφες εντολές της Επιβλέ-

πουσας Υπηρεσίας σύμφωνα και με τα περιλαμβανόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Γενικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 6 

6.1.  Συνολική προθεσμία - Τμηματικές προθεσμίες - Παρατάσεις - Ποινικές ρήτρες 

Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται σε Έξι (6) μήνες και αρχίζει από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

6.1.1. Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες. 

Πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου ορίζεται διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από 

την υπογραφή της Σύμβαση μέσα στο οποίο ο Ανάδοχος πρέπει : 

Να συντάξει το πλήρες και αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου. 

Η μορφή του χρονοδιαγράμματος και ο βαθμός λεπτομέρειας θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Το 

χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και θα αιτιολογεί πλήρως τον προτεινό-

μενο προγραμματισμό. 

Να ορίσει τον συντονιστή ή συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου 

και να γνωρίσει τούτο στην Υπηρεσία, να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση, Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 305/96 

Να εγκαταστήσει το επιστημονικό, εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έρ-

γο, τα εργοταξιακά γραφεία για τον Ανάδοχο και την Επίβλεψη, τα εργαστήρια και λοιπές βοηθητικές 

εγκαταστάσεις και μέσα για την εκτέλεση του έργου. 

Να προσκομίσει το μηχανικό του εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για 

την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έρ-

γου. 

Να έχει εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες χαράξεις, αποτυπώσεις, εξασφαλίσεις και λοιπές τοπογρα-

φικές εργασίες καθώς και στην εκπόνηση  των σχεδίων εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 9 

της Γ.Σ.Υ. και το άρθρο 5 της παρούσας Ε.Σ.Υ.  

Δεύτερη αποκλειστική προθεσμία του έργου ορίζεται διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογρα-

φή της Σύμβασης, μέσα στο οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας 

Έργου (Π.Π.Ε.). 
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Τρίτη αποκλειστική προθεσμία του έργου ορίζεται διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

Σύμβασης, μέσα στο οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή όλου του έργου. 

Η  κατασκευή όλου του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών συμ-

βατικών τευχών και σχεδίων. 

6.1.2. Ενδεικτικές τμηματικές Προθεσμίες 

Κατά την έγκριση του Αναλυτικού Προγράμματος Κατασκευής του έργου θα καθοριστούν από την Ε-

πιβλέπουσα Υπηρεσία τρεις (3) ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης αριθμού εργασιών που 

θα βρίσκονται κατά προτίμηση στη κρίσιμη όδευση εκτέλεσής τους θα συμπεριληφθούν σε «Πίνακες 

Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών» εκτέλεσης του έργου. 

6.2. Τήρηση και Διασφάλιση των Προθεσμιών 

Για την τήρηση των παρ. 6.1.1,  6.1.2 ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς να αξιώσει πρόσθετη 

αποζημίωση, να εφαρμόζει σε συνδυασμό ενίσχυση των συνεργείων του σε εξοπλισμό και στελέχω-

ση, υπερωριακή εργασία γι την κάλυψη κάθε καθυστέρησης από τη δική του υπαιτιότητα ή από ο-

ποιαδήποτε αιτία.  Ο Ανάδοχος δεν θα παραβιάζει σε καμία περίπτωση τις διατάξεις αρμοδίων Αρχών 

που αφορούν πρόσθετες αμοιβές και την ασφάλεια προσωπικού. 

Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει όλες τις συμφωνημένες στη Σύμβαση προθεσμίες, πρέπει 

να προσέξει : 

Να έχει πλήρη οργάνωση τεχνική, επιστημονική και διοικητική, ώστε να πάρει τα απαραίτητα μέτρα 

που απαιτούνται για την εξομάλυνσης των συνθηκών εκτέλεσης κάθε μίας επιμέρους εργασίας. 

Να οργανώνει τα συνεργεία του έτσι ώστε να μπορεί να εξουδετερώνει τις επιπτώσεις από τυχόν κα-

θυστερήσεις που έχουν σαν αιτία τους παραπάνω λόγους. 

Να επισημαίνει στο Χρονοδιάγραμμα όλες τις δραστηριότητες άλλων φορέων που η έγκαιρη εκτέλεσή 

τους θα αποτελέσει προϋπόθεση για την έγκαιρη εκτέλεση τω επιμέρους εργασιών του Αναδόχου και 

κατ’ εξαίρεση δικαιολογούνται παρατάσεις μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόμενη πα-

ράγραφο 6.3. 

Γενικά εφαρμόζεται το άρθρο 48 του Ν.3669/2008. 

6.3.Κατ’ εξαίρεση παρατάσεις προθεσμιών 

Μεγάλη σε έκταση καταστροφή που θα οφείλεται σε θεομηνία και θα πλήξει την ευρύτερη περιοχή το 

έργου, αλλά και το ίδιο το έργο κατά τρόπο ώστε να χρειάζεται αποκατάσταση σημαντικό τμήμα των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, δίνεται παράταση ίση με το χρόνο που ορίζεται στο Συμβατικό Χρο-

νοδιάγραμμα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, αυξημένη κατά επτά (7) ημέρες για την συγκρό-

τηση και οργάνωση των αναγκαίων συνεργείων αποκατάστασης. 

Η παραπάνω παράταση δίνεται μόνο για εργασίες που χρειάζονται αποκατάσταση και όχι για άλλες 

που δεν είχαν κατασκευαστεί εμπρόθεσμα. 

Γενική απεργία των εργατών και τω άλλων υπαλλήλων του Νομού ή Πανελλαδική, που παρατείνεται 

περισσότερο από πέντε (5) ημέρες, και υπερβαίνουν συνολικά τις δεκαπέντε (15) ημέρες σε όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δίνεται παράταση ίση με το συνολικό αριθμό των ημερών απεργίας από 

τις οποίες όμως αφαιρούνται πέντε (5) ημέρες. 

Πολεμικά γεγονότα αντιμετωπίζονται όπως η γενική απεργία. 

Εντολή διακοπής όλων των εργασιών από τον Εργοδότη (που καθορίζει και τη διάρκεια της διακοπής) 

για λόγους άσχετους με τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται σύγχρονη παράταση διάρκει-

ας του έργου προσαυξημένη κατά δεκαπέντε (15) ημέρες. 

Εντολή του Εργοδότη για εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονται από την Σύμβαση και που 

έχουν σαν συνέπεια την αύξηση του χρηματικού αντικειμένου της Σύμβασης περισσότερο από 3% του 
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αρχικού και εφόσον οι σχετικές εντολές δοθούν εντός των πρώτων 2/3 της συνολικής συμβατικής 

προθεσμίας ή των τμηματικών προθεσμιών. 

Η παράταση που δίνεται στην περίπτωση αυτή είναι ίση με: 

(Σ-1,03 Χ) Τ : Χ   όπου: 

Σ :  η συνολική αξία της εργασίας που θα εκτελεσθεί τελικά όπως αναφέρεται στον τελευταίο Συγκριτι-

κό Πίνακα του έργου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναθεώρηση. 

Χ :  το χρηματικό αντικείμενο της Σύμβασης. 

Τ  : η ολική χρονική προθεσμία σε ημέρες 

Οι παρατάσεις που τυχόν χορηγούνται μεταθέτουν ισόχρονα τόσο τη Συνολική Προθεσμία όσο και τις 

Αποκλειστικές και Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες που δεν έχουν λήξει κατά την περίοδο που συ-

νέβη το γεγονός / αίτιο της παράτασης. 

6.4.Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 

Διευκρινίζεται ρητά ότι για καμιά άλλη αιτία, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παρά-

γραφο δεν δικαιολογείται καθυστέρηση ή παράταση των Αποκλειστικών και Ενδεικτικών Τμηματικών ή 

της Συνολικής Προθεσμίας. 

Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, αναφέρονται πιο κάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιπτώσεις 

ή αιτίες, που δε δικαιολογούν παράταση ή καθυστέρηση. 

Οικονομική δυσχέρεια του Αναδόχου 

Έλλειψη οδηγιών από την επίβλεψη της Διευθύνουσας το έργου Υπηρεσίας. 

Ασθένειες και οι για οποιοδήποτε λόγο απουσίες υπευθύνων στον τόπο του έργου από το προσωπικό 

του Αναδόχου. 

Κλαδικές απεργίες. 

Στην περίπτωση κλαδικών απεργιών για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, που επηρεάζουν άμε-

σα την πρόοδο των εργασιών ή τμήματος του, μπορεί μετά από αίτηση του Αναδόχου, να δοθεί από 

τον Εργοδότη παράταση ανάλογη με το πνεύμα της προηγούμενης παραγράφου και μόνο για το τμή-

μα των εργασιών που επηρεάζονται από τις παραπάνω κλαδικές απεργίες. 

Αντιξοότητες που περιλαμβάνονται στην έρευνα "Επαγγελματικός κίνδυνος" και μπορούν να αποτρα-

πούν με ανθρώπινη ενέργεια ή ένταση των προσπαθειών. 

Τυχόν απαιτήσεις του Αναδόχου που αφορούν σε : 

α. Διασαφηνίσεις, συμπληρώσεις ή διορθώσεις μελετών 

β. Διασαφηνίσεις εφαρμογής κανονισμού ή και συμβατικών όρων 

γ. Βοήθεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή άλλης Αρχής σε οποιοδήποτε θέμα. 

δ. Προτάσεις ή αιτήσεις για κάθε θέμα. 

6.5. Καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών - Ποινικές ρήτρες 

Οι ποινικές ρήτρες καθορίζονται βάσει του άρθρου 49 του Ν.3669/2008. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί έγκαιρα από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση των εργασιών, ε-

φαρμόζεται το άρθρο 52 του Ν.3669/2008. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις τροποποιήσεις του Π.Δ. 609/85 από το Ν. 3263/2004 και το 

Ν.3669/2008. 

Όλες οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται μετά από απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και παρακρα-

τούνται από τον επόμενο λογαριασμό του έργου. Με την ίδια απόφαση ανακαλούνται και οι τυχόν επι-

βληθείσες ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο παραδοθεί μέσα στην 

συμβατική προθεσμία και τις εγκεκριμένες συνολικές παρατάσεις της. 
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Σε περίπτωση υπέρβασης της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος βαρύνεται, 

εκτός από τις ποινικές ρήτρες ή τις διοικητικές και πειθαρχικές ευθύνες, και με κάθε θετική ή αποθετική 

ζημιά και με κάθε τυχόν αποζημίωση που θα κατέβαλε ο Κύριος του έργου σε κάθε τρίτο λόγω της 

καθυστέρησης του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών και ενδεικτικών προθεσμιών που αναφέρονται στις 

προηγούμενες παραγράφους, ο Ανάδοχος βαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με το 10% της μέσης ημε-

ρήσιας αξίας του όλου έργου για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης χωρίς το συνολικό πόσο 

των ρητρών να ξεπερνά το 2% του χρηματικού ποσού της Σύμβασης. 

Γενικά εφαρμόζονται τα άρθρα 48 και 49 του Ν.3669/2008. 

Άρθρο 7 

7.1. Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες, υπερσυμβατικές τιμές 

Για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού 

εφαρμόζεται η ισχύουσα Νομοθεσία.  

Για τον κανονισμό νέας τιμής μονάδας εργασίας που αφορά σε μεταφορά υλικών γενικά (π.χ. προϊό-

ντων εκσκαφής κλπ), θα ισχύει ο τύπος μεταφοράς που περιλαμβάνεται στην ΑΤΕΟ. Η σύνταξη τιμών 

εκ παρακολούθησης θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ.286/94. 

Στις παραπάνω νέες τιμές θα εφαρμόζεται ανάλογα με την κατηγορία των εργασιών, η μέση τεκμαρτή 

έκπτωση του έργου, για τον υπολογισμό των τιμών μονάδας νέων εργασιών ορίζεται ο λόγος του συ-

νολικού προϋπολογισμού προσφοράς προς τον συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης. Στους παρα-

πάνω προϋπολογισμούς συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφε-

λος αλλά όχι τα απρόβλεπτα και οι αναθεωρήσεις. 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλους εργολάβους ή να εκτελέσει με αυτεπιστασία 

τμήμα νέων εργασιών σε περίπτωση που αυτός κρίνει ότι θα εκτελέσει τις εργασίες με μικρότερη δα-

πάνη. 

Άρθρο  8 

8.1. Χρόνος Εγγύησης και Συντήρησης 

Ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή μετράται σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του Ν.369/2008. 

Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη συντή-

ρηση των έργων και στη δωρεά αποκατάσταση των τυχόν βλαβών τους στην πρότερα αυτών κατά-

σταση, κατά τη διάρκεια της κατασκευής των και μέχρι της οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 609/85.Γενικά εφαρμόζεται το άρθρο 74 του Ν.3669/2008. 

Άρθρο 9 

9.1. Προκαταβολές - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 51 και 50 του Ν.3669/2008. 

Άρθρο 10 

10.1. Νυχτερινή, Υπερωριακή εργασία, εργασία τις αργίες και εορτές. 

Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας τις αργίες και Εορτές. Σε περίπτωση ε-

κτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της 
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ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τους Νόμους και Κανονισμούς του Ελληνικού 

Κράτους που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Επιβλέπου-

σας Υπηρεσίας η νυκτερινή, η υπερωριακή εργασία και η εκτέλεση εργασίας τις αργίες και Εορτές, ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται να την εκτελεί χωρίς καμία  ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει εφ’ όσον κρίνεται α-

παραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν 

μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέ-

σει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. Την αδυναμία εκτέλεσης εργα-

σιών με υπερωριακή απασχόληση ο ανάδοχος οφείλει να την καλύψει με εργασία σε περισσότερες 

βάρδιες. 

Κάθε μήνα που προβλέπεται εκτέλεση εργασιών πέραν του κανονικού ωραρίου ο Ανάδοχος οφείλει να 

υποβάλει πρόγραμμα για τις ημέρες που θα γίνει νυκτερινή, υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις 

αργίες. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει με δαπάνη του πρό-

σθετο και ικανοποιητικό φωτισμό και τα απαραίτητα μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού του και 

του κοινού καθώς και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων. 

Άρθρο 11 

11.1. Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο. 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία τον αντίκλητο του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το προσωπικό του 

που θα βρίσκεται σε αυτά. 

Το βραδύτερο μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατα-

σκευής του Έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα και ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου.  Ο Προ-

ϊστάμενος αυτός θα είναι έμπειρος Διπλωματούχος Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός 5ετούς τουλά-

χιστον πείρας, με κατασκευαστική εμπειρία έργων Πολιτικού Μηχανικού που θα διορίζεται από τον 

Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. Για το συγκεκριμένο έργο προϊστάμενος του εργοταξια-

κού γραφείου μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Ανάδοχος. 

Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Διπλωματούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει  

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης όλες τις πληροφορίες, πιστο-

ποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την εμπειρία του. Η Επιβλέ-

πουσα Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να μη δώσει την έγκριση της για τον προτεινόμενο εργο-

ταξιάρχη σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι αυτός δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την παραπά-

νω θέση. 

Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπ’ όψη έργο 

και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έ-

χουν να κάνουν με εκτός του εργοταξίου απασχόληση που αφορά το έργο. Όταν από το εργοτάξιο 

απουσιάζει ο Προϊστάμενός του, θα αντικαθίσταται με άλλο Μηχανικό από το υπόλοιπο προσωπικό 

και θα έχει εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος, με συμβολαιογραφι-

κά πληρεξούσιο, να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης 

της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί τόπου  

του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί 

τούτου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ) 
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Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιες για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλε-

ση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας 

των εργαζόμενη στο έργο καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό ο Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τον διορισμό του και τις ευθύνες του. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση 

της για τον ορισμό οιουδήποτε  από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να 

απομακρύνει και το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγρα-

φη έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Θα προβλέπεται επί τόπου του έργου, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του η συνεχής παρουσία τριών 

τουλάχιστον έμπειρων διπλωματούχων Μηχανικών ή πτυχιούχων Υπομηχανικών εκ των οποίων ένας 

τουλάχιστον θα είναι διπλωματούχος ΑΕΙ και ένας πτυχιούχος ΤΕΙ ή των παλιών σχολών υπομηχανι-

κών. 

Προβλέπεται η συνεχής παρουσία επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του τριών 

τουλάχιστον έμπειρων εργοδηγών.  

Όλο το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσία. 

Επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 

προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι, ο διορισμός των υπ’ όψη 

προσώπων του Ανάδοχου σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Εργοδό-

τη και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Γενικά για το προσωπικό του Αναδόχου ισχύει το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1418/84 όπως συμπληρώθη-

κε με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 2229/94και το άρθρο 38 του Ν.3669/2008. 

 

Επίβλεψη έργου 

Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της (διευθύνουσας) υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τον επι-

βλέποντα μηχανικό του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέπο-

ντα και σε όλους τοις εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της υπηρεσίας στα εργο-

τάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν συμβούλους που θα χρησι-

μοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος, έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που 

δίνονται μέσα στα συμβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

Το ότι η υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που 

προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόμους. 

Εφ’ όσον το έργο παρουσιάζει πολυπλοκότητα και απαιτεί εξειδικευμένη τεχνολογία, ο Κύριος του Έρ-

γου έχει την δυνατότητα να αναθέσει καθήκοντα τεχνικής υποστήριξης του φορέα και της τεχνικής Υ-

πηρεσίας σε εξειδικευμένα γραφείο ή ιδιώτη τεχνικό ή τεχνικούς ως Συμβούλους . Ο ορισμός αυτός 

ουδόλως σχετίζεται με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας με εξαίρεση την υποχρέωση του αναδό-

χου να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων του όπως αυτά ενδεχόμενα θα 

καθορισθούν από την κυρία του έργου. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχουν υπο-

χρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης 

δημοσίων έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική επίλυση διαφορών) όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87, 13 του Ν. 1418/84 και στο Ν.3669/2008. 
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Ο Διευθύνων Μηχανικός του έργου θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση 

των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας του έργου, 

των εργαζομένων και παντός τρίτου. Για τούτο πρέπει αμέσως μετά τον ορισμό του να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του και των ευθυνών που προκύπτουν από 

αυτόν. 

Η εκτέλεση των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών περιλαμβανομένων της υψομετρικής και ορι-

ζοντιογραφικής αποτύπωσης και τοποθέτησης των έργων θα γίνεται από τοπογραφικά συνεργεία των 

οποίων επικεφαλής θα είναι Διπλωματούχoς Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος ομοίως θα 

είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο τυχόν διορισμός του Διευθύνοντος Μηχανικού του έργου σε καμία περίπτωση 

δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, παραμένει δε εξ ολοκλήρου και 

αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας. 

Ανάδοχος, περάν των προαναφερομένων, οφείλει να στελεχώσει τα γραφεία του εργοταξίου με επιτε-

λείο από έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό αναγκαίο για την εκτέλεση, διεύθυνση και παρακολού-

θηση του έργου. 

Στην περίπτωση αλλοδαπού αναδόχου ή Κοινοπραξίας με αλλοδαπό μέλος, εφόσον απαιτείται και για 

όσες φορές απαιτηθεί, στο διατιθέμενο από τον ανάδοχο προσωπικό θα περιλαμβάνεται διερμηνέας. 

Η διεύθυνση των εργασιών Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται από μηχανικό ειδικότητας Μηχανολόγου ή Η-

λεκτρολόγου. 

Άρθρο 12 

12.1. Έλεγχος ποιότητας – Διαδικασίες 

12.1.1. Γενικά 

Ο Ανάδοχoς θα είναι υπεύθυνος για την καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασιών «Ελέγχου Ποιότητας» , 

οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη του Έργου συμφωνούν πλήρως με τις απαιτήσεις των 

Συμβατικών Τευχών. 

Αυτές οι διαδικασίες θα περιλαμβάνουν επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή όλων των υλικών, της 

ποιότητας των εργασιών, εγκαταστάσεων και συστημάτων μέτρησης, έτσι ώστε η ποιότητα της κατα-

σκευής να ελέγχεται συστηματικά και συνεχώς και να επιβεβαιώνεται ότι τηρεί όλους τους όρους των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, έπειτα από συνεννόηση και 

έγκριση της Υπηρεσίας : 

Επί του τόπου του Έργου ή / και εκτός Έργου σε ειδικευμένα εργαστήρια δοκιμών κατά περίπτωση και 

καλύπτει όλες τις διαδικασίες για ελέγχους, επιθεωρήσεις και δοκιμές των υλικών και των εργασιών 

κατασκευής. 

Εκτός Έργου, και καλύπτει όλες τις διαδικασίες ελέγχου των υλικών και εξοπλισμών σε εγκεκριμένα 

εξειδικευμένα εργαστήρια του προμηθευτή – κατασκευαστή ή/και του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δαπάνες του, να καταρτίσει, οργανώσει, συντονίσει και υλοποιή-

σει το Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Δ.Π.). 

Ο Ανάδοχος θα έχει τα εξής καθήκοντα για την διασφάλιση της ποιότητας του Έργου: 

Την κατάρτιση του Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Δ.Π.), το οποίο θα συμπεριλαμβά-

νει το Πρόγραμμα Εγκρίσεων, είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου 

Την εποπτεία εφαρμογής του παραπάνω Π.Δ.Π. για όλα τα στοιχεία του Έργου, ανεξαρτήτως της 

συμμετοχής υπεργολάβων στην κατασκευή του έργου. 
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Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του Π.Δ.Π. για την 

πιστή εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών. 

Την οργάνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας, του εργοτα-

ξιακού εργαστηρίου. 

Την σύνταξη ή συγκέντρωση και την υποβολή στην Υπηρεσία όλων των σχετικών αναφορών, εγ-

γράφων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την Τεκμηρίωση των Επιθε-

ωρήσεων και Δοκιμών που θα εκτελούνται είτε στο εργοτάξιο είτε αλλού, στο πλαίσιο του Π.Δ.Π. 

Την διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του Π.Δ.Π. με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της φορέα ανάθεσης για την ποιότητα του συνό-

λου του έργου (την ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή του, την ποιότητα των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κλπ.), ανεξαρτήτως του ε-

φαρμοζόμενου Π.Δ.Π. 

12.1.2. Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

για έγκριση στην Υπηρεσία ένα λεπτομερειακό «Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας». 

Το Πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει γενικότερα : 

Όλες τις διαδικασίες ελέγχου, επιβεβαίωσης και δοκιμών που θα γίνουν επί τόπου του Έργου. 

Όλους τους ελέγχους και δοκιμές που θα γίνουν εκτός Έργου σε εγκεκριμένα από την Υπηρεσία ερ-

γαστήρια δοκιμών ή / και στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών – κατασκευαστών. 

Όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή, καταγραφή και έγκριση των παραπάνω ελέγχων – δοκιμών. 

Το Πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας και θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε μήνα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου κατασκευής και  ή να συμπληρώνεται όποτε αυτό απαιτείται κατά τη διάρκεια 

της περιόδου κατασκευής. 

Το Πρόγραμμα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω βασικά στοιχεία που θα συμπληρώνονται και θα ενη-

μερώνονται με πρόσθετες πληροφορίες. ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ποιότητας : 

Δείγματα των προτεινόμενων εγγράφων ελέγχου ποιότητας, εντύπων δοκιμών και εντύπων αναφορών 

. 

Έναν κατάλογο Υποχρεωτικών Σημείων Ελέγχου, ο οποίος θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Αυτά 

ορίζονται σαν σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη επιθεώρηση και τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο και 

έγκριση των σχετικών αποτελεσμάτων από την Υπηρεσία πριν την επανέναρξη των εργασιών (π.χ. 

ειδοποίηση για διάστρωση σκυροδέματος, επανεπίχωση ορυγμάτων, δοκιμές σε πίεση των σωληνώ-

σεων κλπ.). Η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Υπηρεσίας στο αντίστοιχο έγγραφο 

ελέγχου ποιότητας θα είναι απαραίτητη, ώστε αυτά τα τμήματα του Έργου να θεωρηθούν ικανοποιητι-

κά και ο Ανάδοχος να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της κατασκευής 

Τον κατάλογο υλικών και εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται κατά υλικό ή στοιχείο εξοπλισμού οι ε-

γκρίσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών και οι έλεγχοι - δοκι-

μές που πρέπει να γίνουν κατά την διαδικασία προμήθειας ή κατά την διάρκεια της ενσωμάτωσής τους 

στο Έργο. Ιδιαίτερα για τους ελέγχους - δοκιμές να αναφέρεται αναλυτικά κατά υλικό ή στοιχείο εξο-

πλισμού ο τύπος ελέγχου - δοκιμής και ο τόπος εκτέλεσης (επί τόπου του Έργου ή σε εγκεκριμένο 

εργαστήριο του προμηθευτή - κατασκευαστή ή σε άλλο εγκεκριμένο εργαστήριο ). 

Έναν κατάλογο των επί τόπου εργασιών όπου θα αναφέρονται για κάθε εργασία οι εγκρίσεις που α-

παιτούνται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών οι πιστοποιήσεις – αποδεικτικά εμπειρίας των εργαζο-

μένων και οι έλεγχοι – δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου . Ιδιαίτε-
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ρα να αναφέρεται αναλυτικά κατά εργασία ο τύπος ελέγχου – δοκιμής, ο τόπος εκτέλεσης (επί τόπου 

του έργου ή σε εγκεκριμένο εργαστήριο) και η συχνότητα εκτέλεσης του ελέγχου – δοκιμής. 

Θέση και σχέδιο του εργαστηρίου δοκιμών υλικών, το οποίο θα λειτουργεί ο Ανάδοχος στο χώρο του 

έργου, κατάλογο του εξοπλισμού δοκιμών και κατάλογο των δοκιμών οι οποίες θα εκτελούνται σε αυτό 

το εργαστήριο. 

Κατάλογο των δοκιμών οι οποίες δε θα εκτελούνται στο εργαστήριο δοκιμών υλικών και προτάσεις για 

δοκιμές σε εξωτερικά εργαστήρια. 

Κατάλογο του προσωπικού του Αναδόχου που θα ασχολείται με τις διαδικασίες ελέγχου και των αρ-

μοδιοτήτων τους, καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου Ελέγχου Ποιότητας που θα αντιπροσωπεύει τον 

Ανάδοχο στις συζητήσεις με την Υπηρεσία. 

Η συμμόρφωση προς το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας, όπως αυτό έχει συνταχθεί και ενημερώνεται 

από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου. 

Γενικά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 και 60 του Ν.3669/2008. 

12.2. Δείγματα υλικών 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει δείγματα για έγκριση (μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση) και θα εκτελεί όλες 

τις αναγκαίες δοκιμές που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία για να αποδειχθεί η συμμόρφωση των υλι-

κών προς τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία αντιπροσωπευτικά δείγματα και σχετικές πληροφορίες για 

τα υλικά τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον Δέκα Πέντε (15) ημέρες πριν από την 

καθορισμένη ημερομηνία για τη χρησιμοποίηση αυτών των υλικών στο Έργο. Αυτά τα δείγματα πρέπει 

να εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν ο Ανάδοχος τα παραγγείλει στον προμηθευτή ή πριν παραδο-

θούν στο χώρο του Έργου και / ή πριν την έναρξη της κατασκευής του σχετικού τμήματος του Έργου 

στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν 

Εγκεκριμένα δείγματα υλικών και εγκεκριμένα δείγματα εργασιών , τα οποία θα χρησιμοποιούνται σαν 

υποδείγματα υλικών ή σαν δείγματα κατασκευής, θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση από τον Ανά-

δοχο μέχρις ότου η Υπηρεσία αποφασίσει ότι δεν χρειάζονται πλέον. 

Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό του Υπ. Δ. Έργων, ο Ανάδοχος 

οφείλει εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του τα κατάλληλα 

όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου, για    σωλή-

νες εδάφη, επιχώματα, αδρανή υλικά, τσιμέντα, σκυροδέματα κλπ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Τε-

χνικών Προδιαγραφών του έργου και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

12.3.Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι Ποιότητας 

Η Υπηρεσία θα εποπτεύει την πιστή εφαρμογή του Π.Δ.Π. καθώς και όλους τους απαραίτητους ελέγ-

χους, τις δοκιμές, Τις επιθεωρήσεις τόσο του επί τόπου του Έργου όσο και εκτός, ώστε να εξασφαλι-

σθεί ότι το Έργο εκτελείται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά Σχέδια και τις Προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για τις επιθεωρήσεις εργασιών κατασκευής 

που θα απαιτούνται από την Υπηρεσία και θα αντιμετωπίζει αμέσως οποιαδήποτε προβλήματα ή α-

στοχίες υλικών που μπορεί να προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων . 

Η Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή υλικών και εξοπλισμού, τα οποία ο 

Ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο Έργο, και να εκτελεί δοκιμές των υλικών και του εξοπλι-

σμού στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προκα-

ταβολικά στην Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον έλεγχο ποιότητας και τα μέτρα δια-

σφάλισης ποιότητας σ' αυτές τις εγκαταστάσεις. 
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Ο εξοπλισμός και τα υλικά τα οποία θα παραδίδονται επί τόπου του Έργου, θα επιθεωρούνται από 

την Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση 

του εξοπλισμού και των υλικών σε ασφαλείς θέσεις στην περιοχή του Έργου, όπου δεν θα υπάρχει 

κίνδυνος βλάβης ή ζημιάς από κατασκευαστικές ή άλλες δραστηριότητες. Όλος ο εξοπλισμός και τα 

υλικά θα αποθηκεύονται και θα προφυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει κάθε αναγκαία εξυπηρέτηση για την επιθεώρηση αμέσως μετά την παραλα-

βή, συμπεριλαμβανομένης της αποσυσκευασίας του εξοπλισμού και των υλικών και την ακολούθως 

απαιτούμενη προστασία τους, αν αυτό απαιτείται από την Υπηρεσία. Αντίγραφα όλων των αποδείξεων 

παραλαβής και των σημειώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό και τα εργαλεία που θα παραλαμβάνονται 

πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία για ενημέρωσή της. 

Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις Συμβατικές 

υποχρεώσεις του για τον έλεγχο ποιότητας. 

Κατά την περίοδο προπαρασκευαστικών εργασιών με μέριμνα   και δαπάνες του Αναδόχου και κατά 

τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών θα γίνουν εγκαίρως όλες οι αναγκαίες έρευνες για την 

έγκριση πηγών λήψεως υλικών, τις μελέτες συνθέσεως σκυροδεμάτων κλπ. από το εργαστήριο του 

ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία εργαστήριο.  

12.4 . Τεκμηρίωση Επιθεωρήσεων και Δοκιμών 

Οι ημερήσιες αναφορές για επιθεωρήσεις και δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται είτε στο Εργοτάξιο είτε 

αλλού, πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα έγγραφα. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα 

επικυρώνονται από την Υπηρεσία. Σε όλα τα πιστοποιητικά δοκιμών και τις αναφορές επιθεώρησης 

πρέπει να σημειώνεται σαφώς σε πιο τμήμα των εργασιών αναφέρονται. 

Τα πιστοποιητικά δοκιμών από τον κατασκευαστή - προμηθευτή ή από ανεξάρτητους οίκους επιθεώ-

ρησης πρέπει επίσης να σημειώνουν σαφώς σε πιο τμήμα των εργασιών αναφέρονται, και πρέπει να 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα και πάντως όχι μετά την ημερομηνία πα-

ραλαβής των σχετικών υλικών. 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει τις ημερήσιες αναφορές των επιθεωρήσεων, οι οποίες την ίδια μέρα θα 

υπογράφονται από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας. Οι ημερήσιες αναφορές επι-

θεωρήσεων και δοκιμών θα χρησιμοποιούνται σαν βάση για την Εβδομαδιαία Αναφορά Ελέγχου Ποιό-

τητας, η οποία θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία. Αυτή η Αναφο-

ρά θα συνοψίζει όλες τις επιθεωρήσεις ελέγχου ποιότητας και τις δοκιμές οι οποίες θα έχουν πραγμα-

τοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. 

Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών, η Υπηρεσία θα εκδίδει "Εντολή 

Συμμόρφωσης" και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει αμέσως τις επανορθωτικές ερ-

γασίες.  

Η "Εντολή Συμμόρφωσης" θα υποδεικνύει τα παρακάτω : 

Ημερομηνία και τμήμα του Έργου στο οποίο παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδι-

αγραφές του Έργου 

Περιγραφή της αιτίας της μη συμμόρφωσης π.χ. κακή ποιότητα κατασκευής (με επισύναψη αναφορών 

επιθεώρησης και αποτελεσμάτων δοκιμών). 

Επισκευαστικές ή επανορθωτικές ενέργειες αποδεκτές από την Υπηρεσία. 

Η "Εντολή Συμμόρφωσης" θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την καταγραφή της ημερομηνίας και 

της μεθόδου με την οποία επισκευές ή επανορθωτικές ενέργειες θα έχουν εκτελεσθεί. Όλες οι "Εντο-

λές Συμμόρφωσης" που θα εκδίδονται, εκείνες για τις οποίες δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες και εκεί-

νες για τις οποίες έχουν γίνει ενέργειες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα περιλαμβάνονται στην Ε-

βδομαδιαία Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας. 
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Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα ανανεώνει λεπτομερειακό αρχείο για τον έλεγχο ποιότητας, όπου με την 

κατάλληλη μορφή θα υπάρχουν σαφείς κατάλογοι όλων των υλικών που έχουν παραγγελθεί, των υλι-

κών που έχουν παραληφθεί, των υλικών τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα ή χαθεί κατά τη διάρκεια 

των εργασιών,  ή όσων υπάρχουν σε πλεόνασμα. Η Υπηρεσία και/ή ο Σύμβουλος της Υπηρεσίας θα 

πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία ανά πάσα στιγμή. Κάθε μήνα, συνόψεις αυτών των αρ-

χείων, θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για ενημέρωσή της. 

Επισημαίνεται ότι το Ημερολόγιο του Έργου αποτελεί σημαντικό εργαλείο αποτύπωσης, τεκμηρίωσης 

και ελέγχου διαδικασιών που αφορούν το Π.Δ.Π.  

Η σχολαστική τήρησή του εξασφαλίζει τον έλεγχο της συμβατότητας του Π.Δ.Π. με το χρονοδιάγραμμα 

του όλου έργου. 

Τα αποτελέσματα των υλικών δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός (2) δύο ημερών από 

του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, αλλιώς 

δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του    είδους 

των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές 

προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.  

Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον Ανάδοχο, η Υπηρεσία 

μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό έ-

λεγχο των εκτελουμένων εργασιών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

Προδιαγραφές, ή και συχνότερα, εφ. όσον απαιτείται. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα α-

φορά είτε υλικό είτε εργασία δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτη-

μα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα    

χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπιστώσεως αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι. 

Άρθρο 13 

13.1. Στοιχεία του Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας. 
Στις ακόλουθες παραγράφους παρέχεται ενδεικτική, μη περιοριστική μορφή του τύπου των στοιχείων 

που πρέπει να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας. 

13.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Σκοπός 

2. Οργάνωση (θέσεις, Εμπειρία, Δικαιοδοσία, Καθήκοντα) 

3. Υποβολή σχεδίων και καταλόγου προδιαγραφών ανά έλεγχο – δοκιμή. 

4. Έλεγχος προμήθειας, παραλαβής, απογραφής – αποθήκευσης, κατασκευής, συντήρησης, Υπεργο-

λάβων (μέσω του Αναδόχου). 

5. Τοπογραφικός έλεγχος 

6. Έλεγχος εργαστηρίου - Πρόγραμμα δοκιμών 

7 .Έλεγχος βαθμονόμησης συσκευών 

8. Κριτήρια αποδοχής ελέγχων – δοκιμών. 

9. Αξιολόγηση, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση στοιχείων 

10. Μέτρα ασφαλείας 

11. Πρόγραμμα επιθεωρήσεων 
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13.4. Περίληψη των κυρίων στοιχείων του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας εκτός 
έργου 

13.4.1. Οργάνωση 

Αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας για τον Έλεγχο Ποιότητας  

Δικαιοδοσία 

Γραμμή επικοινωνίας με τον Ανάδοχο και τους προμηθευτές 

13.4.2. Σύστημα ελέγχου εγγράφων προμηθειών 

Αναφορά όλων των σχετικών απαιτήσεων ποιότητας στα έγγραφα προμηθειών 

Έκδοση και έλεγχος των εγγράφων προμηθειών  

Έλεγχος των αλλαγών (αναθεωρήσεων) στα έγγραφα προμηθειών 

13.4.3. Έλεγχος αγορασμένων υλικών, εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

Σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών και υπεργολά-

βων 

Σύστημα επιθεωρήσεως κατά την παραλαβή των αγορασμένων ειδών 

Σύστημα βάσει του οποίου θα εξακριβώνεται ότι όλα τα τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν 

συμφωνία με τις προδιαγραφές της συμβάσεως είναι πλήρη, πριν από την αποδοχή των υλικών. 

13.4.4. Έλεγχος 

Το πρόγραμμα ελέγχου θα καθορίζει : 

Τα κυριότερα υλικά και εξοπλισμό που θα ελεγχθούν  

Την Προδιαγραφή που θα χρησιμοποιηθεί 

Τα κριτήρια αποδοχής 

Τις διαδικασίες και τη σειρά με την οποία θα εκτελεστούν 

τα στοιχεία των ελέγχων που πρέπει να τηρηθούν. 

13.4.5. Πρόγραμμα δοκιμών 

Καθορισμός και εκτέλεση του Προγράμματος Δοκιμών  

Απαιτήσεις δοκιμών  

Κριτήρια αποδοχής 

13.4.6.Χρήση, αποθήκευση και αποστολή 

Σύστημα ελέγχου του τρόπου χρήσης, τρόπου αναγνώρισης και μεταφοράς, ώστε να αποφευχθούν 

ζημίες, φθορές ή απώλεια του υλικού. 

13.5. Δοκιμασίες – Έλεγχοι 

Το είδος και ο ελάχιστος αριθμός δοκιμασιών και ελέγχων που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, στα 

πρότυπα και στους κανονισμούς (Π.Τ.Π.-Υ.Δ.Ε., Κ.Τ.Σ., ΕΛΟΤ, DIN, B.S., A.A.S.H.T.O., A.S.T.M., 

A.A.S.H.O., A.W.W.A. κλπ.) στα οποία αυτές παραπέμπουν. 

Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα από το εργοστάσιο κατασκευής του 

με το όνομα, προέλευση, μοντέλο και αριθμό παραγωγής του. Τα στοιχεία μόνο του εισαγωγέα ή προ-

μηθευτή δεν είναι αποδεκτά. 

Σε περίπτωση που δεν παρέχονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή είναι δυνα-

τόν να ανατεθεί ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού σε ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου, 

που θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συγκε-

κριμένων προδιαγραφών. Στην τελευταία περίπτωση όμως, το συγκεκριμένο γραφείο δοκιμών, πρέπει 

να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης. 
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Οι απαιτούμενες απαιτήσεις δοκιμών για υλικά, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν και με την γραπτή 

δήλωση του κατασκευαστή ότι, βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά των 

οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και 

ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Άρθρο 14 

14.1. Λήψη γνώσης τοπικών εδαφικών συνθηκών 

Ο Ανάδοχος σαν διαγωνιζόμενος, πριν από την επίδοση της προσφοράς του οφείλει να έχει προβεί σε 

επί τόπου επίσκεψη, εξέταση και ενδεχομένως έρευνα κάθε είδους, των γενικών και τοπικών  συνθη-

κών της κατασκευής του έργου, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις δυ-

νατές θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης του εργατοτεχνικού προσω-

πικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές 

συνθήκες τις συνθήκες υπόγειων υδάτων, ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, ή παρόμοιες φυσικές 

συνθήκες στον τόπο των έργων κλπ. 

Επίσης ο Ανάδοχος, σαν διαγωνιζόμενος και πριν από την επίδοση της προσφοράς του οφείλει να 

έχει προβεί σε πλήρη εξέταση και να έχει πλήρη γνώση των εδαφικών συνθηκών, ώστε να σχηματίσει 

ίδια γνώμη, πριν από την υποβολή της προσφοράς του. 

Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό σημαίνει ότι έχει προβεί σε αυτού του είδους την εξέταση και έρευ-

να και ότι αποδέχεται ότι τα σχετιζόμενα με τις εδαφικές συνθήκες τμήματα του έργου και ιδίως τα υ-

πόγεια αντλιοστάσια, μπορούν να κατασκευασθούν με τις παραδοχές, τους τρόπους και τις μεθόδους 

που αναφέρονται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη, της οποίας έχουν λάβει γνώση.  Ο Ανάδοχος του 

έργου έχει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση 

πέραν αυτής που προβλέπει το Τιμολόγιο προσφοράς του, οποιαδήποτε ανάγκη και αν προκύψει εκ 

των υστέρων. 

Εφόσον, παρά ταύτα, ο Ανάδοχος προτείνει γραπτά και αιτιολογημένα για τμήματα του έργου, αλλα-

γές στον τρόπο κατασκευής που οφείλονται στις τοπικές εδαφικές συνθήκες και η Επιβλέπουσα Υπη-

ρεσία αποδεχθεί τις προτάσεις του, τότε οφείλει να προβεί σε μελέτη τροποποίησης και εκτέλεση των 

εργασιών αυτών, πάντα μετά από έλεγχο και έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για την μελέτη 

και τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμιάς πρόσθετης αποζημίωσης. 

 

Γνώση συνθηκών κατασκευής του έργου 

Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι δια-

γωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έ-

χουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις 

πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊό-

ντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξα-

σφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, 

τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες κ.λπ. 

Επίσης εξυπακούεται ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της κατάστασης 

του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκο-

νται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν πριν από 

την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν 

να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος τους.  

Ο ανάδοχος αποδέχεται επίσης ότι έχει μελετήσει τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης όπως επίσης 

τις υπάρχουσες για το έργο υποστηρικτικές μελέτες προκειμένου να. συμμορφωθεί με αυτά, καθώς και 
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τα λοιπά στοιχειά της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν 

μαζί με την διακήρυξη τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η προσφορά του.  

Ο Ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.  

Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ό,τι αφορά τους όρους της 

Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις.  

Οι διαγωνιζόμενοι όμως θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη τους σε 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες που θα έκριναν ότι τους είναι χρήσιμες για τη σύνταξη της 

προσφοράς τους. 

Ευθύνη Αναδόχου - Τρόπος εκτέλεσης του έργου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρμογή των 

μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο οποίος 

υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με τους τεχνικούς όρους που αφορούν την ποιότητα των 

υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στο τιμολόγιο και τις τεχνικές προδια-

γραφές της μελέτης του έργου και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 

καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζημιές που θα προκύψουν από τυχόν σφάλμα-

τα των σχεδίων που έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη, αν πριν από την έναρξη των αντίστοιχων έρ-

γων δεν απευθυνθεί εγγράφως, προς τον εργοδότη σχετικές παρατηρήσεις για τα σφάλματα των σχε-

δίων αυτών.  

Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτη-

των υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγ-

γραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της οριστικής μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβα-

τικά τεύχη και σχέδια. Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας, από τα απαι-

τούμενα για το έργο, καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώμα-

τος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα 

που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης 

τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μη-

χανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια 

της οριστικής μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος 

πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις, μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης, που 

θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή έστω και αν από τις 

τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία.  

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται και περιγράφο-

νται στα τεύχη, μαζί με εκείνες που τυχόν θα προτείνει ο ανάδοχος και θα εγκριθούν από την Υπηρε-

σία. 

Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές προσφοράς με τα Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), τα απρόβλεπτα και τις τυχόν ανα-

θεωρήσεις αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του αναδόχου, για κατασκευή των έργων και καμιά 

πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το 

στάδιο της κατασκευής ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

στα τεύχη δημοπράτησης. 
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Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κ.λπ.) 

που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέ-

ρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε πε-

ριουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν 

αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που 

επιβάλλονται από την σχετική νομοθεσία. 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος 

παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι 

αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που εργασίες της εργολαβίας εκτελε-

στούν πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας θα ευθύνε-

ται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου, και την παραγωγή -μεταφορά υλικών ο ανάδοχος 

είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. 

 

14.2. Εντοπισμός αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει, να εντοπίσει τους 

υπάρχοντες αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), να πραγματοποιήσει ερευνητικές τομές 

προς τούτο και να μεριμνήσει να πληροφορηθεί για κάθε πιθανή δυσκολία χωρίς πρόσθετη αποζημί-

ωση. Ακόμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να απεικονίσει τους υ-

πάρχοντες αγωγούς Ο.Κ.Ω. και τις πιθανές δυσκολίες σε κατάλληλα σχέδια και να τα θέσει υπόψη της 

Υπηρεσίας σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 15 

15.1. Περιβαλλοντικοί όροι 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, λαμβάνει υπ’ όψη του και να τηρεί 

απαρέγκλιτα τυχόν περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί με την σχετική εγκριτική απόφαση 

της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφορούν το διάστημα που θα κατασκευάζεται το έργο. 

Στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες που 

προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

15.2. Προστασία περιβάλλοντος – διευκολύνσεις σε άλλους εργολήπτες - ατυχήματα 
– σήμανση έργων - ΟΚΩ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω 

από το χώρο  που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση  των έργων, θα είναι υπεύθυνος 

για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης σε δένδρα ή καλλιέρ-

γειες. Για προστασία του περιβάλλοντος τοπίου ή έκταση αποψιλώσεως και προσωρινών χωματουρ-

γικών θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν  και οι χώροι εμφανών τελικών αποθέσεων θα διαμορφώ-

νονται κατάλληλα. 

Σε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών πλησίον υπαρχόντων  έργων και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευ-

σης ακαθάρτων και ομβρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. , ο Ανάδοχος θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν κα-

ταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα και στα δίκτυα αυτά και υποχρεούται να αποκαταστήσει, 

σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Υπηρεσία, τα υπάρχοντα έργα στην προηγουμένη κατά-

σταση με δαπάνες του, εφ' όσον από στοιχεία που του έχουν χορηγηθεί για τα έργα και δίκτυα αυτά 

και από ερευνητικές τομές χωρίς αποζημίωση που έχει εκτελέσει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρε-

σίας προκύπτει ευθύνη για τον Ανάδοχο, για τις παραπάνω ζημιές ή καταστροφές. 
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Ο Ανάδοχος θα αναζητήσει στοιχεία για τα προαναφερθέντα έργα και δίκτυα και θα εκτελέσει ερευνη-

τικές τομές σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Βάσει αυτών και με την σύμφωνη γνώμη της Υπη-

ρεσίας θα προσδιορίσει τη θέση του αγωγού ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στον αγωγό και στα 

προαναφερθέντα δίκτυα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού προσωπικού που 

εκτελούν έργα  της Υπηρεσίας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, όπως ακόμα και τους ντόπιους κατοί-

κους για μετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευ-

κόλυνση αποχετεύσεως των ανάντη των διωρύγων εκτάσεων κλπ.) με δαπάνες του. 

Ο Ανάδοχος έχει όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα γίνει στο έργο είτε 

από δική του υπαιτιότητα είτε από το εργατοτεχνικό προσωπικό είτε από εργαλεία και μηχανήματα 

που ασχολούνται στο έργο. Επίσης, οφείλει να προβαίνει στη σήμανση του εργοταξίου και κάθε επι-

κίνδυνης θέσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ502/1-7-03 Απόφαση του Υφυπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ και να τηρεί τις οδηγίες του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212, 29-8-96 τεύχος Α και τις οδηγίες της υπ’ 

αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ). Ειδικότερα ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνή-

σει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) (Άρθρο 3 παράγρ. 3 Π.Δ. 305/96), τα οποία να τα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρε-

σία του έργου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή του Συμφωνητικού προς έγκριση. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να δείχνει προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλει-

τουργίες κλπ στα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για τις οποίες είναι υπεύθυνος και οφείλει 

να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα κάθε βλάβη που θα προξενήσει σε αυτά. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των έργων να συμμορφώνεται πλήρως προς την 

εγκύκλιο Γ2-Α2/Ο/31/192/εγκ Α213/5-12-75 του ΥΠ.Δ.Ε. και κάθε μεταγενέστερη για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Τα ορύγματα πρέπει  να καλύπτονται όταν δεν γίνονται εργασίες. Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει 

να μην μετακινούνται και να ασφαλίζουν. 

Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους πεζούς και 

τα οχήματα σύμφωνα με τη Νομοθεσία, τις Προδιαγραφές, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τα αναφερό-

μενα στη μελέτη είτε αυτά περιέχονται στο Τιμολόγιο είτε όχι. Οι αντιστηρίξεις περιλαμβάνονται στα 

έργα προστασίας των εργαζομένων, των πεζών και των οχημάτων. 

 

Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ. θα 

πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπου υπάρχουν παραμένουσες εγκαταστά-

σεις κάθε φύσης. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινω-

φελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αύλακες δί-

κτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, Ο.Τ.Ε. κ.λπ. και τα οποία για συντομία ονομάζονται 

δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.). Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να 

αποφεύγονται ζημιές, ατυχήματα; βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι μονός 

και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 

Έτσι ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες 

και υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 

πρόληψη ζημιών των εγκαταστάσεων (δίκτυα κ.λπ.) των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας υπέχων μονο-

μερώς και καθ’ ολοκληρία την αστική και ποινική ευθύνη από τις ενέργειες, αμέλειες και παραλείψεις 

αυτού ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού προσωπικού ή των οχημάτων και μηχανημάτων του 

κ.λπ., υποχρεούμενος συγχρόνως στην αποκατάσταση των ζημιών ή την καταβολή των σχετικών α-

ποζημιώσεων. Στην περίπτωση ζημιών κ.λπ. οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον κύριο της εγκατάστα-

σης και την Υπηρεσία. 

Καμία αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αιτίες δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η τιμή μονάδας κάθε 

εργασίας είναι ενιαία και αμετάβλητη ανεξάρτητα από δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών, από την 

έκταση των εργασιών και την δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων ή χειρών. 
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Οι εργασίες για τυχόν, απαιτούμενες μετατοπίσεις εφ’ όσον είναι μόνιμες και τυχόν εμπίπτουν στο εύ-

ρος κατάληψης των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με την φροντίδα των Οργανι-

σμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) και ουδεμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική θα έχει ο ανάδοχος. Ο ανά-

δοχος όμως έχει την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 

Αν οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάζω δυσαναλόγως προς την προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, το 

χρονοδιάγραμμα, κατασκευής των έργων, τότε ο ανάδοχος δικαιούται μόνο ανάλογης παράτασης 

προθεσμίας με αναθεώρηση και όχι με αποζημίωση. 

Στο διάστημα πριν την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του χρονοδιαγράμματος από την 

Υπηρεσία ή μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος από την υποβολή του, οπότε και θεωρείται 

αυτοδίκαια εγκεκριμένο και πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να 

παραλάβει από τους διάφορους οργανισμούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών στην 

περιοχή του έργου, οφείλει δε με δαπάνες του να εκτελέσει, εφ’ όσον απαιτείται και μετά από έγγραφη 

συνεννόηση με την Υπηρεσία δοκιμαστικές τομές κατά μήκος της χάραξης του έργου για τον εντοπι-

σμό αγωγών, καλωδίων Ο.Κ.Ω. και άλλων εμποδίων, καθώς και να προβεί στην μετέπειτα προστασία 

των προς αποφυγή ζημιών ή αποκατάσταση ή αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

Ομοίως μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας ή έγκριση σχετικού δικού του αιτήματος οφείλει να εκτελέ-

σει δοκιμαστικές τομές και κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Για κάθε δοκιμαστική τομή ο ανά-

δοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως την Υπηρεσία περί του χρόνου πραγματοποίησης των 

εργασιών αυτών ώστε να παρίσταται ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας. 

Εφ’ όσον από τα τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερα επιμέτρηση και πληρωμή, των δοκιμαστικών τομών, 

αυτή γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε σχετικό άρθρο του Τιμολογίου για εκσκαφές εντοπισμού, 

αποκάλυψης και ακριβούς προσδιορισμού αγωγών κ.λπ. Ρητά αναφέρεται ότι αν δεν προηγηθεί έγ-

γραφη συνεννόηση με την Υπηρεσία ή εγγραφή στο ημερολόγιο του έργου από τον επιβλέποντα κα-

μία δοκιμαστική τομή δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση όλα τα προσήκοντα μέτρα κατά την 

εκτέλεση των δοκιμαστικών τομών για την ασφάλεια των εργαζομένων, του έργου, πεζών και κυκλο-

φορίας και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε βλάβη, ατύχημα και ζημία.  

Όταν υπάρχουν εν γένει εμπόδια, τα οποία χρειάζονται μετατόπιση ή άρση, πρέπει να αναφερθεί εγ-

γράφως και εγκαίρως από τον ανάδοχο στην αρμόδια υπηρεσία για τη λήψη σχετικής άδειας μετατό-

πισης με κοινοποίηση στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες μετατόπισης ή άρσης αυτών βαρύνουν τον εργοδό-

τη και καταβάλλονται απ’ ευθείας απ’ αυτόν, εκτός εάν η ανάγκη μετατόπισης προέκυψε, από αυθαίρε-

τες ενέργειες του αναδόχου οπότε βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Επισημαίνεται ότι κάθε ζημιά που θα προκληθεί από τον ανάδοχο στους διαφόρους αγωγούς είτε κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε μετά το πέρας τους και που οφείλεται 

στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, συμπυκνώσεων κ.λπ. θα βαρύνει απο-

κλειστικών τον Ανάδοχο. 

Για ζημιές ειδικά στο δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η δαπάνη, επισκευής αλλά να παρακρατείται 

από τα οφειλόμενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον δεν επαρκούν εισπράττεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις για εισπράξεις Δημοσίων Έργων. 

Εξασφάλιση ροής ομβρίων και λυμάτων  

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει,, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση τα απαραίτητα μέτρα κατά την εκτέ-

λεση των εργασιών, ώστε να μην εμποδίζεται η ροή ομβρίων και λυμάτων στα ρεύματα, τάφρους, και 

τους αγωγούς γενικά. 

Εξασφάλιση κυκλοφορίας 
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Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα προσήκοντα μέτρα κατά την εκτέλεση 

των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων, τόσο από την διακίνηση των μηχανικών του μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και 

από την εναπόθεση των υλικών.  

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί καμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου 

πριν να εγκριθεί αρμοδίως και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον ανάδοχο προσωρινής δια-

βάσεως των τροχοφόρων ή πεζών, αναλόγως από παρακαμπτήριες οδούς. 

Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές υλικών και μηχανημάτων μόνο τους υφιστάμενους 

δρόμους ή κατόπιν οδηγιών του εργοδότου θα χρησιμοποιεί προσωρινούς δρόμους ή θα κατασκευά-

ζει προσπελάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται πάντως να παρακωλύει έστω και σποραδικά 

την κυκλοφορία χωρίς συνεννόηση με την Τροχαία.  

Η ευθύνη για την προειδοποίηση των κατόχων πάσης φύσεως αυτοκίνητων (τα οποία είναι σταθμευ-

μένα στους δρόμους όπου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες) για να τα απομακρύνουν, καθώς και η 

με οποιονδήποτε νόμιμο μέσο απομάκρυνσή τους, ανήκει στον ανάδοχο ο οποίος οφείλει να επιζητή-

σει την βοήθεια και συνεργασία της Τροχαίας και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη της Υπηρεσί-

ας. Ομοίως ουδεμία απολύτως υποχρέωση έχει η Υπηρεσία να αποζημιώσει τον ανάδοχο για τυχόν 

καθυστερήσεις ή οποιανδήποτε άλλη αίτια προκύπτουσα εκ του λογού τούτου. Οι δυσκολίες και καθυ-

στερήσεις αυτού του είδους απορρέουν από την φύση και τον τόπο εκτέλεσης του έργου έχουν ληφθεί 

υπόψη στις τιμές μονάδος και είναι γνώστες στον ανάδοχο. 

Άρθρο 16 

16.1 Σύνταξη Μητρώου του Έργου 

Παραλαβές - Ημερολόγιο - Σύνταξη μητρώου του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη σύνταξη μητρώου του κατασκευασθέντος έργου σύμφωνα 

προς τα κατωτέρω: 

Το μητρώο του έργου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 

Πίνακα απογραφής, που θα εμφανίζει περιληπτικώς τα επί μέρους έργα που συγκροτούν το όλο έργο. 

Σχέδια, σε κατάλληλες κατά περίπτωση κλίμακες, της γενικής διάταξης και των επιμέρους έργων, κα-

θώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία των έργων αυτών, που θα αποδίδουν την θέση, την μορφή, τυχόν τε-

χνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις συνθήκες λειτουργικότητάς τους. 

Διαγράμματα σε κατάλληλες κλίμακες ζωνών καταλήψεως των έργων που απαλλοτριώθηκαν υπέρ 

του Δημοσίου. 

Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμετρα-

συντεταγμένες) με σχέδια ενδεικτικά της θέσης τους. 

Λήψη και εκτύπωση εγχρώμων διαφανειών (SLIDES) και  φωτογραφιών κατά τα διάφορα στάδια εκτέ-

λεσης του έργου.  

Έκθεση επί της Μελέτης και κατασκευής του έργου, καθώς και  απολογισμό του συνολικού του κό-

στους. 

PROSPECTUS με τις Προδιαγραφές και με όλες τις απαιτούμενες οδηγίες όλων των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση του έργου. 

Τα στοιχεία αυτά, αριθμούμενα και ταξινομούμενα σε καλής κατασκευής φακέλους, θα συνταχθούν σε 

τρία (3) αντίτυπα και θα συνοδεύουν τα τεύχη των τελικών επιμετρήσεων, που θα υποβληθούν στην 

Υπηρεσία με την αποπεράτωση του Έργου περιλαμβανομένων και των αρνητικών των φωτογραφιών. 

Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.  
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Η Εργολαβία θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, μετά το πέρας των εργασιών, δεν υποβληθεί στην δι-

ευθύνουσα Υπηρεσία το μητρώο  του έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, σε αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα Μηχανικό, στην παρα-

λαβή των εκάστοτε περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών τις επακριβείς δια-

στάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιμές και ελέγχους και ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις. Το βιβλίο 

παραλαβών θα τηρείται σε διπλούν και θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Μηχανικό και από τον 

ανάδοχο. 

Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργα-

σιών. Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων 

των περιλαμβανομένων εργασιών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο 

και συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλι-

κών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκι-

μο εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. 

Αμέσως, μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος των εργασιών θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα 

υποβάλλονται στον εργοδότη, βάσει των παραπάνω παραλαβών, λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη 

«όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστά-

σεις και υψόμετρα του έργου, οι έλεγχοι και δοκιμές και όλες οι απαιτούμενες επεξηγήσεις. Τα σχέδια 

αυτά, μαζί με τεύχη που ενδεχόμενα τα συνοδεύουν επέχουν θέση πρωτοκόλλων αφανών εργασιών 

και συνοδεύουν απαραίτητα τις αντίστοιχες πληρωμές του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάσσει επί τόπου του έργου ημερήσιο δελτίο προόδου εργασιών (ημερολό-

γιο) στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων εργατοτεχνίτων κατά ειδικότητα και οι ερ-

γασίες στις οποίες αυτοί απασχολούνται. Επίσης θα αναφέρεται η κίνηση παραγωγής, προμήθειας, 

μεταφοράς και ανάλωσης υλικών. Τέλος θα σημειώνεται κάθε παρατήρηση σχετική με την εκτέλεση 

των έργων (καιρικές συνθήκες, συμπεριφορά εκτελούμενων έργων, εργαστηριακές δοκιμές, ζημίες 

κ.λπ.). 

Το ημερολόγιο θα συντάσσεται καθημερινά μετά τη λήψη της εργασίας, θα υπογράφεται από τον ανά-

δοχο και θα θεωρείται από τον επιβλέποντα Μηχανικό. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το μητρώο του έργου, όπως αυτό θα κατασκευαστεί τε-

λικά. Το μητρώο θα συνταχθεί σε τέσσερα (4) αντίτυπα και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα εξής: 

Σχέδια όλων των έργων όπως κατασκευάστηκαν και ειδικότερα: 

Γενική οριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίμακα. 

Κατόψεις και τομές όλων των έργων υπό κατάλληλη κλίμακα. 

Σχέδια, υπό κατάλληλη κλίμακα, όλων των λεπτομερειών του έργου. 

Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η όλη εγκατάσταση και θα δίνονται οι βασικοί υπολογι-

σμοί και παραδοχές. 

Πλήρη σειρά εντύπων λειτουργίας, συντήρησης και αυτοματισμών των κατασκευαστικών οίκων των 

επί μέρους μονάδων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Τα έντυπα αυτά μπορεί να είναι και σε 

ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται όμως από περίληψη στα ελληνικά. 

Έγχρωμες φωτοτυπίες και διαφάνειες που θα ληφθούν κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του έργου 

και θα τοποθετηθούν σε χωριστό ευπαρουσίαστο τεύχος. 

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν μετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί στη Δι-

ευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το Μητρώο των έργων. 

Οι δαπάνες για τη σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον ανάδοχο καθοριζομένου σαφώς 

ότι περιλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 
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Το έργο δεν θα θεωρηθεί ότι έχει περατωθεί πριν από την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων 

του αναδόχου. 

Γενικά εφαρμόζεται το άρθρο 47 του Ν.3669/2008. 

Άρθρο 17 

17.1 Παραγγελίες μηχανημάτων, συσκευών κλπ – Προέγκριση 

Ποιότητα -Προέλευση και παραγγελία μηχανημάτων, συσκευών και υλικών του έργου 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας των μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, καθορίζονται 

στις τεχνικές Προδιαγραφές της εργολαβίας κατά γενικό τρόπο. 

Ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία τεχνικά 

στοιχεία (Prospectus, πιστοποιητικά, διαγράμματα, σχέδια, περιγραφές κ.λ.π.) για τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό, τις συσκευές και τα ειδικά υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, σύμφωνα με του όρους 

των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, τουλάχιστον σε 6 σειρές, με μέριμνα και 

δαπάνη του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που δεν παράγονται στην Ελλάδα υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικά προέλευσης Εξωτερικού. 

Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία,αδρανή-Υλικά επιχωμάτων  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο με τις προδιαγρα-

φές, των κάθε φύσης υλικών που υπεισέρχονται στην κατασκευή του έργου. 

Ο επιβλέπων Μηχανικός έχει το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληψίες και έλεγχο της ποιότητας, δια-

στάσεων κ.λπ., τόσο των κάθε φύσης υλικών, όσο και των εργασιών και ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλει τις δαπάνες των εργαστηριακών έλεγχων που θα απαιτηθούν, χωρίς βέβαια αυτό να τον 

απαλλάσσει από την ευθύνη ως μοναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα και το δόκι-

μο των κάθε φύσης υλικών, ειδών και εργασιών. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι Ελληνικής προέλευσης. Επιτρέπεται όμως να 

χρησιμοποιηθούν υλικά και μηχανικός εξοπλισμός εξωτερικού μετά από τις νόμιμες εγκρίσεις των αρ-

μόδιων Υπουργείων και με τους ισχύοντες όρους πληρωμών σε συνάλλαγμα.  

Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα εργαλεία και μηχανήματα που είναι 

αναγκαία για την κατασκευή και διάστρωση των σκυροδεμάτων, τη μεταφορά του κάθε είδους υλικού 

από τα λατομεία και τις λοιπές πηγές και γενικά για την εκτέλεση όλων των έργων που αποτελούν α-

ντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να 

ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία για κάθε κίνδυνο. 

Πριν από την έναρξη των έργων, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία δείγματα υλικών, 

κατασκευασμένα τμήματα ή μηχανήματα, τα όποια πρόκειται να συμπεριλάβει στα έργα μαζί με τα ο-

νόματα των προμηθευτών, πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κ.λπ. Όταν δεν υπάρχουν δείγμα-

τα θα υποβάλλονται πιστοποιητικό δοκιμών. 

Τα δείγματα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά 

δεν θα χρησιμοποιηθούν πριν εγκριθούν τα δείγματα. 

Πρέπει να προβλεφθεί για τα δείγματα ένας κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο εργοτάξιο που να 

κλειδώνεται. 
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Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά και κατάλληλα γαιώδη υλικά για την κατασκευή των έργων θα αναλάβει 

ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνες του από οποιαδήποτε κατάλληλη πηγή επιβαρυνόμενος με όλες 

τις σχετικές πάσης φύσεως δαπάνες. 

Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που 

θα εκλέξει, προβεί με μέριμνα του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε εργαστήριο 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσί-

ας, για να διαπιστωθεί, η καταλληλότητα αυτού και το σύμφωνο του προς τις σχετικές προδιαγραφές 

της εργολαβίας και να αναφέρει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές λήψης των υλικών. Ο έλεγχος 

της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

του  έργου, με μέριμνα ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και κάτω από την παρακολούθηση της Υ-

πηρεσίας όπως πιο αναλυτικά αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της παρούσας. 

Ομοίως η απόρριψη ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνει σε οποιαδήποτε 

κατάλληλη περιοχή έγκρισης των αρμοδίων Αρχών με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

Επειδή η φύση του έργου και οι απαιτήσεις του σε ποιότητα, απόδοση και λειτουργικότατα είναι υψη-

λές, τα βασικά, υλικά, τυχόν μηχανήματα και συσκευές της εργολαβίας που θα προσφέρουν οι διαγω-

νιζόμενοι θα προέρχονται από ειδικευμένους κατασκευαστικούς οίκους με αποδεδειγμένη εμπειρία 

στην κατασκευή τέτοιων μηχανημάτων και εξοπλισμών που θα είναι οπωσδήποτε, τυποποιημένα 

προϊόντα, βιομηχανικής παραγωγής τους. 

Δεν γίνονται αποδεκτά μηχανήματα και συσκευές που γίνονται από τρίτους, εκτός εάν η κατασκευή 

τους γίνεται υπό την επίσημη επίβλεψη ειδικευμένων κατασκευαστών και σύμφωνα με τα σχέδιά τους 

(licence). Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει στο έργο τα ίδια ακριβώς μη-

χανήματα, συσκευές, υλικά κ.λπ. της οριστικής μελέτης (εννοείται ότι η προμήθεια των μηχανημάτων 

είναι πραγματοποιήσιμη από τους κατασκευαστικούς οίκους). 

Για την αποφυγή δε παρερμηνειών ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει για έγκριση πριν την παραγγελία στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, πίνακα με τα είδη που θα 

παραγγελθούν, που θα συνοδεύεται, εκτός των άλλων από: 

Έντυπα του κατασκευαστή με τα διαγράμματα απόδοσης, λειτουργίας και τα λοιπά στοιχεία, για να 

αποδεικνύεται η συμφωνία των παραγγελλομένων με τα προσφερθέντα και τις Τεχνικές Προδιαγρα-

φές. 

Σχέδια γενικά με κατάλληλη κλίμακα, στα οποία θα απεικονίζεται η εγκατάσταση τους στην διάταξη και 

θέση που προβλέπεται και στα οποία θα αναγράφονται οι γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση εις τριπλούν και αν είναι ξενόγλωσσα 

θα συνοδεύεται από περίληψη στα ελληνικά. 

Άρθρο 18 

18.1 Φόροι, Κρατήσεις, Τέλη, Δασμοί, Δώρα Εορτών κλπ 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της 

Χώρας (2003ΣΕ05500005) συνεπώς οι πληρωμές του Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλε-

πόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά ως  και την καταβολή του φόρου εισοδήματος κλπ. τελών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προς το εργατοτεχνικό προσωπικό καταβολή των καθοριζομένων (με 

τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων λόγω εορτών Πάσχα και 

Χριστουγέννων, καθώς και αποζημιώσεως ημερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση αδείας με 

αποδοχές και αποζημιώσεις λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νομίμων εισφορών του 
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υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή ταμείων  όπως το Ι Κ Α ( ακόμη και αν το έρ-

γο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ ) κλπ. 

Η καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής αποδεί-

ξεως πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. 

Eπίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των δασμών και παντός ετέρου φόρου, τέλους ή δικαιώματος 

υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά σύμφωνα με το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 83 Α /10.4.53) 

Ν.1081/71 ( ΦΕΚ 273 Α / 27.12.71) και Ν. 893/79 ( ΦΕΚ 86Α/24.4.79). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ). 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη οι κρατήσεις οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που 

βαρύνουν το εργολαβικό αντάλλαγμα, όπως ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  

Άρθρο 19 

19.1 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Δαπάνες περιλαμβανόμενες στην προσφορά 

Στις δαπάνες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν α-

ποκλειστικά  αυτόν: 

Οι δαπάνες οι σχετικές με το Εργολαβικό Συμφωνητικό. 

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών : 

Των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών  υλικών, προσωρινής εναποθέσεως προϊόντων εκσκαφών 

ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά. 

Των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά.  

Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως 

υλικών. 

Οι δαπάνες αποζημιώσεως για οποιεσδήποτε πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλικών και 

νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. Το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμιά υπο-

χρέωση διενέργειας και  διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλλοτριώσεως των θέσεων αυτών.  

Οίκοθεν νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - μεταφορά 

υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη 

ή υποχρέωση να  καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 

Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτελέσεως 

των εργασιών από  την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών και συγχρόνως και από άλλη 

εργολαβία ή τη λόγω τούτου χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο προσθέτων άλλων πηγών λήψεως θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται εις το Π.Δ. 609/85. 

Οι δαπάνες αποζημιώσεως των ιδιοκτησιών μισθωτών ή εκμισθωτών.  

α) των περιοχών αποθέσεως προϊόντων εκσκαφών ή αποθήκευσης υλικών γενικώς. β) των θέσεων 

εγκαταστάσεως μηχανημάτων κλπ. γ) της κατασκευής των δρόμων προσπελάσεως προς τις θέσεις 

των πιο πάνω παρ. 2α και 2β. 

Οι δαπάνες κατασκευής των παρακαμπτηρίων και τοποθετήσεως προσωρινής σημάνσεως (σήματα 

κατά τα διεθνή πρότυπα, φανοί, αντανακλαστικές πινακίδες κλπ) κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έρ-
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γων, για την ασφαλή και ανεμπόδιστο εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-

τάξεις. 

Οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων δια της εκτελέσεως του ελάχιστου τουλάχιστον 

αριθμού σχετικών δοκιμών στο Εργαστηριακό Κλιμάκιο Καλαμάτας ή στο Περιφερειακό Εργαστήριο 

της τέως 9
ης

 ΠΥΔΕ ή σε άλλο κρατικό καθώς και των κυρώσεων καθοριζομένων από την υπ αρ. 

Γ31/Γ1748/0-88/18-1-69 αποφάσεως του Υπουργείου Δ.Ε. η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής της ΕΣΥ. 

Όλες οι ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από οποιαδήποτε αιτία π.χ. από εκρηκτικές ύλες κλπ. 

Όλες οι δαπάνες που αναγράφονται στους Γενικούς όρους Τιμολογίου της μελέτης. 

Η προσφορά του αναδόχου και το επ’ αυτής προστιθέμενο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους ερ-

γολάβου αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτουμένων 

εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εφοδίων, υλικών 

επί τόπου του έργου, εργασία κ.λπ., ώστε τα έργα να εκτελεστούν πλήρως και έντεχνα όπως ορίζεται 

στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι περιλαμβάνεται η αμοιβή και η αποζημίωση του ανα-

δόχου για:  

Την εκτέλεση όλων των απαιτουμένων ερευνητικών και βοηθητικών εργασιών. 

Την εκπόνηση όλων των απαιτουμένων μελετών και χρήση οποιωνδήποτε τυχόν ευρεσιτεχνιών. 

Την εκτέλεση όλων των κατασκευαστικών εργασιών. 

Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ενσωμάτωση στο έργο των πάσης φύσεως υλικών, σωλήνων 

και ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και συσκευών και τους πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικούς 

εξοπλισμούς. 

Την πληρωμή πάσης φύσεως δασμών, φόρων, τελών, κρατήσεων και εισφορών. 

Την εκτέλεση όλων των απαιτουμένων εργαστηριακών και άλλων ελέγχων, δοκιμών (στο εργοστάσιο 

ή στο εργαστήριο, ή στο εργοτάξιο, ή επί τόπου του έργου κ.λπ.). 

Την εργασία του απαιτούμενου εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 

Την εγκατάσταση εργοταξίου και απομάκρυνση τούτου. Τις διανοίξεις οδών προσπέλασης. 

Την ηλεκτρική ενέργεια για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς 

αυτής. 

Τη σύναψη Εργολαβικής Σύμβασης. 

Την τυχόν αποζημίωση ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών. 

Των περιοχών λήψης δανείων εν γένει χωματισμών, αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή απο-

θηκεύσεως των πάσης φύσεως υλικών. 

Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψης και αποθήκευσης των πάσης φύσεως 

υλικών. 

Τις δαπάνες αποζημίωσης των οποιωνδήποτε πηγών λήψης υλικών (γήπεδα, λατομεία, ορυχεία, χεί-

μαρροι, ποταμοί κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν με έγκριση της Υπηρεσίας καθώς και των οδών 

προσπέλασης προς αυτές που ανήκουν, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε νομικό πρό-

σωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο και ο εργοδότης 

δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας και διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης 

των θέσεων αυτών. 
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Την αποζημίωση γενικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλε-

σης των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψης υλικών συγχρόνως γι’ αυτό νέων 

πηγών υλικών, μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εμπρόθετα η εκτέλεση του έργου. 

Τις δαπάνες που απαιτούνται για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν (υποβολή μελετών 

κ.λπ.) για τυχόν ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων. Νοούνται δαπάνες για πλήρεις εργασίες και με τυχόν 

απαιτούμενες επεκτάσεις. 

Τις δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στην Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς 

και στο Π.Δ. 609/85 και στο Ν.3669/2008 (άρθρο 27, 48, 60 κ.λπ.). 

Τις δαπάνες για την τυχόν λειτουργία γραφείου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε τυχόν οικόπεδο ε-

κτέλεσης έργου επιφάνειας κατ’ ελάχιστο 25 τ.μ. με πλήρεις παροχές τηλεφώνου και θέρμανσης για 

όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου. Ομοίως, επί τόπου του έργου να λειτουργεί γραφείο 

παρακολούθησης του έργου εκ μέρους του αναδόχου για κάθε πληροφορία ή στοιχείο του έργου ήθε-

λε να ζητηθεί από την επίβλεψη και διεύθυνση του έργου. 

Ο εργοδότης επίσης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης αναδόχου για τυ-

χόν δυσχέρειες που μπορεί να παρουσιαστούν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των γηπέδων, λατο-

μείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή για ανάγκη δημιουργίας εγκατάστασης λήψης, θραύσεων κ.λπ. 

για χώρους αποθηκεύσεως υλικών μακριά από τις πηγές λήψης, είτε από τυχόν δυσχέρειες μεταφο-

ρών από οποιαδήποτε αιτία. 

Άρθρο 20 

20.1 Δρόμοι προσπέλασης 

Για οποιεσδήποτε μεταφορές ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί είτε υπάρχοντες δρόμους, είτε ειδικά δια-

νοιγόμενους για το παρόν έργο δρόμους προσπελάσεως. 

Για τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων δρόμων ο Ανάδοχος οφείλει: 

Να διαπιστώσει από τις αρμόδιες Αρχές τη φέρουσα ικανότητα γεφυρών και τεχνικών έργων των ο-

δών, 

Να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, για τις αναγκαίες αντιστηρί-

ξεις  και ενισχύσεις σε περίπτωση επάρκειας της υπάρχουσας αντοχής. 

Να συντηρεί και επισκευάζει τους δρόμους αυτούς, όπως απαιτείται λόγω φθορών που προκαλούνται 

από την κυκλοφορία των οχημάτων του και 

Να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η παρακώλυση της κυκλοφο-

ράς άλλων οχημάτων. 

Η διάνοιξη νέων προσωρινών οδών προσπελάσεως προς λατομεία, χώρους αποθέσεως υλικών κλπ. 

που θα γίνεται  από τον Ανάδοχο υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, ως προς την χάραξη και τα 

λοιπά στοιχεία των δρόμων τούτων. 

Όλες οι δαπάνες για τοπογραφικές εργασίες, μελέτες, αποζημιώσεις ιδιοκτητών, οι δαπάνες κατα-

σκευής και συντηρήσεως των προσωρινών δρόμων όπως και οι δαπάνες για ενίσχυση και συντήρηση 

υφισταμένων εν λειτουργία οδών, για συμπληρωματική σήμανση κλπ. Όπως απαιτείται,  περιλαμβά-

νονται στις τιμές των πληρωμένων κατά το τιμολόγιο προσφοράς εργασιών, και δεν αποζημιώνονται 

ιδιαίτερα.  

 

Άρθρο 21 

21.1 Μηχανικός εξοπλισμός 

Ο ανάδοχος με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη υποχρεούται να βρίσκει τα απαραίτητα μηχανήματα 

σε είδος και αριθμό που είναι απαραίτητα για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συνολική 

και τμηματική προθεσμία. 
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Άρθρο 22 

22.1 Πηγές λήψης υλικών 

α) Δάνεια χώματα για κατασκευή επιχωμάτων 

Αυτά θα ληφθούν από την κοίτη του πλησιέστερου χειμάρρου ή ορυχείου ή άλλης θέσης που θα ε-

γκρίνεται πάνω από την Υπηρεσία. 

Για κάθε περίπτωση δανειοθαλάμων αποκλείεται η χρησιμοποίηση φυτικών γαιών ή επιφανειακών 

γαιωδών στρωμάτων και οι δαπάνες για την απομάκρυνση τους περιλαμβάνονται στη τιμή μονάδος. 

Η λήψη δανείων από αμμοχάλικο χειμάρρου, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην επέρχεται μεταβολή 

της ροής των νερών ή οποιαδήποτε άλλη διαταραχή που θα είχε αποτέλεσμα να προξενηθούν ζημιές 

σε όλες τις κατηγορίες των τεχνικών έργων, πρανών  κλπ, του εργολάβου ευθυνομένου απόλυτα. 

Αντίθετα επιβάλλεται όπως η εκσκαφή εκτελεσθεί κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί και διευθέτηση της 

κοίτης του χειμάρρου. 

β. Υλικά για εργασίες τεχνικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών 

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου θα χρησιμοποιηθούν με φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του 

αναδόχου, σύμφωνα με τη μελέτη (Τιμολόγιο, ΠΤΠ, τεχνική περιγραφή κλπ) κατάλληλα θραυστικά 

υλικά προερχόμενα από ασβεστολιθικά λατομεία ή από χειμάρρους πλησίον της περιοχής του έργου. 

Τα χρησιμοποιούμενα από τον ανάδοχο υλικά πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση αρίστης ποιότητας. 

Η υπηρεσία δικαιούται, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, να απορρίψει υλικά, τα οποία κατά την εκμε-

τάλλευση δεν είναι ομοιογενή ή είναι κακής ποιότητας ή δεν είναι καθαρά, με συνέπεια λόγω της μη 

ομοιογενούς ποιότητας να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των υλι-

κών, από την άποψη δείκτου πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως στις οικείες ΠΤΠ ορίζεται. 

Η εκμετάλλευση των πιο πάνω περιοχών γίνεται με δαπάνες και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 

Το άρθρο αυτό συμπληρώνεται, σχετικά με τις πηγές λήψεως υλικών, από την Τεχνική Περιγραφή 

(Έκθεση), στην οποία πιθανόν να περιγράφονται ενδεικτικά οι θέσεις των πηγών λήψεως των υλικών. 

Άρθρο 23 

23.1 Εργοταξιακό εργαστήριο 

Για έργα Προϋπολογισμού άνω των 1.500.000 € χωρίς Φ.Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκατα-

στήσει εργοταξιακό εργαστήριο το οποίο θα στελεχώσει, προκειμένου να εκτελεί τις δοκιμές, που προ-

βλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία για το έργο ή να συμβληθεί με αναγνωρισμένο Εργαστήριο, κα-

τάλληλο για την εκτέλεση των ανωτέρω δοκιμών. 

Άρθρο 24 

24.1 Καταπολέμηση Ζιζανίων 

Για τις εργασίες καταπολεμήσεως δια ψεκασμών των αυτοφυών ζιζανίων ισχύει το από 17-1-69 Τεύ-

χος Τεχνικής Εκθέσεως και Συγγραφής Υποχρεώσεων της Δ/νσεως Γ3 του ΥΔΕ το οποίο έχει επισυ-

ναφθεί στην υπ’ αρ. Η.5/γ2930/21-1-1969 εγκ. διαταγή του Υπουργείου Δημ. Έργων. 

Άρθρο 25 

25.1 Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και σχετικές διατάξεις 

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν με το έργο αυτό θα εφαρμοσθούν όλες οι σε ισχύ Πρότυπες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχετικές Διατάξεις ως και όλοι οι ισχύοντες Κανονισμοί, Διατάξεις και Ε-
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γκύκλιοι (κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, αντισεισμικός κανονισμός, κανονισμός φόρτισης Δη-

μοσίων Έργων, κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος κλπ) του Υπ. Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 26 

26.1 Νυχτερινή και Υπερωριακή εργασία – πρόσθετος εξοπλισμός 

Για την εξασφάλιση του απαιτούμενου ρυθμού προόδου των έργων και την τήρηση των συμβατικών 

προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει 

όταν και όπως απαιτείται, να χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας βάρδιας εργασίας, να εφαρμόζει 

υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυσή του εξοπλισμού και των εργοταξιακών εγκαταστά-

σεων του. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη  αποζημίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, 

προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα κλπ., έστω και αν 

τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού εγκαταστάσεις πέραν των προβλέψεων του 

εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράμματος κατά το άρθρο 6 της παρούσης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις 

ώρες εργασίας ( χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία  κατά τις Κυριακές και εορτές κλπ.), αλ-

λαγές στον κύριο μηχανικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διατά-

ξεις ως προς την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία ( π.χ.  αποζημίωσης προσωπικού, μέτρα ασφα-

λείας κλπ.). 

Εφόσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, υπερωρι-

ακή ή  κατά τις Κυριακές και γιορτές, Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις 

εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση, με δαπάνες του των παραπάνω εργασιών. 

Άρθρο 27 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, ισχύουν οι διατά-

ξεις που αναγράφονται στη Διακήρυξη. 

Άρθρο 28 

28.1 Ασφάλιση προσωπικού - Πρόληψη ατυχημάτων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό 

που θα απασχολεί, σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος χρησιμοποιεί στο έργο ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό που δεν υπάγεται στις 

περί Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων διατάξεις υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό αυτό 

σε ασφαλιστικές εταιρίες αναγνωρισμένες από το Κράτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική ασφαλιστική εταιρία τα αυτοκίνητα που θα χρησι-

μοποιούνται στο έργο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός 

κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμά-

τωσή τους στο έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από τον εργοδότη επί τόπου του έργου και 

ως εκ τούτου ανήκουν σ’ αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγ-

ματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατα-

σκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης 

επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για 

τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας 

ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά, κρά-

νη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφάλειας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λπ. Κατά 

την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για 

την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και να 

προβαίνει σε περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά. 

Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να φροντίζει για να μην πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων 

ή άλλες εργασίες ανοικτής πυράς σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών. 

Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστι-

κά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των εν-

δεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών διατάξεων για την πρόληψη 

εργατικών ατυχημάτων. 

Άρθρο 29 

29.1 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

Ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 27/2012 (ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15-10-2012) της Γενικής Γραμμα-

τείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων.. 

Άρθρο 30 

30.1 Κατάληψη χώρων - Προσωρινές εγκαταστάσεις αναδόχου –Πηγές λήψης υλικών 
- Οδοί προσπέλασης 

Ο εργοδότης με την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα παραδώσει ελεύθερο το χώρο κατα-

σκευής του έργου, καθώς και την τελική προσπέλαση σ’ αυτόν. 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν, τόσο για τη διαμόρ-

φωση του εργοταξίου και των καταυλισμών, όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους του και 

όλες τις απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργα-

στήρια, γραφεία κ.λπ.). Στο εργοτάξιο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί αποδεκτό σύστημα αποχέτευ-

σης και παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικό και τηλέφωνο. Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη 

λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ομοίως η συντήρηση, ο τακτικός 

καθαρισμός και όταν έρθει ο καιρός καθαίρεση και αποκομιδή όλων ανεξαιρέτως των κατασκευών, 

περιφραγμάτων κ.λπ. των του εργοταξίου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι τη μέρα περαίω-

σής των να διατηρεί το χώρο των έργων καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο προϊόντα 

εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα. Κάθε αξίωση για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει 

αποδεκτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των καταλλήλων 

θέσεων και εγκαταστάσεων και να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποθήκευση και φύλαξη 

κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου, κ.λ.π. που ανήκει σ’ αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο 

του εργοταξίου, καθώς και να προσλαμβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό, (φύλακες 
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ημέρας, νυκτοφύλακες, κ.λπ.). Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ’ αυτό δεν επιτρέπουν, 

κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ’ αυτές, τότε θα αποτίθενται μόνο τα 

υλικά εργασίας μιας μέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρό-

σθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λπ., γιατί θεωρείται, ότι όλες αυτές περιλαμβά-

νονται στις τιμές τιμολογίου της μελέτης. 

Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την αγορά ή την ενοικίασή τους, την εγκα-

τάσταση, την διαμόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Καμία σχετική δαπάνη δεν μπορεί να απαιτήσει ο ανάδοχος να βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας, περάτωσης του έργου λόγω 

ανεπάρκειας χώρων του εργοταξίου, γιατί με την υποβολή της προσφοράς του έχει αποδεχθεί ότι έλα-

βε 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 ερ-

γασίες χώρους,, ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση ή ενοικίαση και εν ανάγκη διαμόρφωση 

παρακείμενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτό να γεννάται γι’ αυτόν δικαίωμα αποζημιώσεων για 

πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές δεδομένου ότι οι δαπάνες 

αυτές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στην τιμή της προσφοράς του. 

Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την αρίστη ποιότητα, και την συμφωνία με τις προδιαγραφές 

των κάθε είδους υλικών λατομείου. Οποιοσδήποτε έλεγχος από την Υπηρεσία, ανεξαρτήτως αποτελέ-

σματος, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του. Συνεπώς, εάν ορισμένες πήγες υλικών 

είναι ή αποδειχθούν στην πορεία εκτέλεσης του έργου ακατάλληλες πρέπει ο ανάδοχος παρακολου-

θώντας τούτο με δική του φροντίδα να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πήγες με αποκλειστική ευθύνη, 

δαπάνη και φροντίδα. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων καταλλήλων για την 

παράγωγη υλικών προς χρήση του αναδόχου στο έργο, ή δανειοθαλάμων, ή ορυχείων, πρέπει συνε-

πώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συμπεριλάβει όλες τις από 

οιονδήποτε λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία, ορυχεί-

α, κοίτες ποταμών, χειμάρρων κ.λπ. των αναγκαιούντων αργών υλικών ή για τη μίσθωση ή αγορά ε-

κτάσεων προς παραγωγή των υλικών αυτών ή τη λήψη δανείων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον εργοδότη τις πηγές λήψης δανείων και γενικότερα τις πή-

γες των αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Πριν από τη χρησιμο-

ποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών, υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες στην εξέταση των 

υλικών της σε εργαστήριο της έγκρισης του εργοδότη και να υποβάλλει στον επιβλέποντα Μηχανικό 

για έγκριση τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ανά πά-

σα στιγμή για λόγους καταλληλότητας, οικονομίας και ταχύτητας της εκτέλεσης του έργου να διατάξει 

τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις, ή άλλες δυνατότητες προμήθειας των υλικών. 

Για τη λήψη και απόθεση των αδρανών υλικών και κάθε σχετική εργασία πρέπει να τηρούνται με σχο-

λαστική ακρίβεια και με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οι δεσμεύσεις και περιορισμοί για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών θα καθορίζονται, από τον εργο-

δότη κατά την απόλυτη κρίση του και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.  

Τα αμμοχάλικα οδοστρωσίας, εγκιβωτισμού αγωγών, στραγγιστηρίων κ.λπ. θα είναι ή θραυστά λατο-

μείου και θα προέρχονται κατ’ αρχήν από τα λατομεία της περιοχής ή από δανειοθαλάμους χειμάρ-

ρων.  

Όλες οι βοηθητικές εργασίες, όπως προσωρινές οδοί προσπέλασης προς τα εργοτάξια και τους χώ-

ρους των έργων, ερευνητικές εργασίες, εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλε-

φώνου, θα εκτελεσθούν με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνο-



 39 

νται τα έξοδα σύνδεσης με τα σχετικά δίκτυο καθώς και η πληρωμή της κατανάλωσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση και 

συντήρηση των οδών προσπέλασης με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα προς τις θέσεις λήψης αδρανών 

υλικών λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων ή προς τους χώρους εναπόθεσης των ακαταλλήλων ή 

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα εργοτάξια, στους χώρους εργασίας και τις 

θέσεις εναποθέσεις των υλικών και εφοδίων του έργου. Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπέλασης 

δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, διότι έχουν ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο κατά την  υποβολή της 

προσφοράς του. 

Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους εργολήπτες ή εργατικό 

προσωπικό που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για 

μετάβαση τους σε αγροτικές και τις άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων 

διόδων, περιλαμβανομένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον ανάδοχο. 

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι δεν μπορεί να κυ-

κλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώ-

ματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συ-

νεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμά-

των των γεφυρών και των άλλων τεχνικών έργων της οδού. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, 

αντιστηρίξεις κ.λπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα των προβλεπομένων για κυκλοφορία 

στους δρόμους στην προγενέστερη κατάστασή τους, συντασσομένου εν ανάγκη και σχετικού πρωτο-

κόλλου προ και μετά τη χρήση των δρόμων. 

Οπωσδήποτε, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς) υποχρεούται 

στην συντήρηση και των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, 

χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του εργοδότη. 

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι αποκλειστι-

κώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. 

Άρθρο 31 

31.1 Αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών – Καθαρισμός εργοταξίου κ.λπ. 

Τα προϊόντα εκσκαφών γενικά, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για την επίχω-

ση του σκάμματος, θα απομακρύνονται απ’ αυτό, μερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς, 

εφόσον λόγοι κυκλοφοριακοί της οδού, επί της οποίας το σκάμμα ή άλλοι κατά την κρίση της διευθυ-

νούσης υπηρεσίας επιβάλουν την απομάκρυνση. Η προσωρινή ή οριστική εναπόθεση των προϊόντων 

αυτών θα γίνεται σε χώρους κείμενους σε οιανδήποτε απόσταση, από τον τόπο των εκτελουμένων 

έργων και διατιθέμενους προς τον σκοπό αυτόν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αφαιρέσει και απομακρύνει με δικές του δαπάνες κατά τη διάρκεια του 

έργου πριν από την ολοκλήρωση του έργου, από τον περιβάλλοντα χώρο του τμήματος αυτού και γε-

νικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόμενη από την παρούσα 

τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα, προ-

σωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λπ. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λπ. το οποίο θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει 

τους χώρους επί των οποίων ήταν εγκατεστημένο αυτό κ.λπ. να παραδώσει δε τελείως καθαρούς τό-

σο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε άλλο 
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απαιτούμενο για την παράδοση του έργου για την εύρυθμη λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους όρους 

της Σύμβασης. 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας 

και στην καθαίρεση, αποκόμιση κ.λπ. κάθε προστατευτικής ή άλλης κατασκευής που κατασκευάσθηκε 

για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών), που επιβλήθηκε για αποφυγή πάσης 

φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσης έργα καθώς και στην απομάκρυνση περιφραγ-

μάτων των εργοταξίων.  

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει μετά το περάς των εργασιών ή αυτοτελούς τμήματος αυτών 

αλλά οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας περαίωσης του έργου να προβεί στον πλήρη και επιμελημέ-

νο καθαρισμό του κατασκευασθέντος δικτύου, των φρεατίων και κάθε άλλης κατασκευής και την απο-

μάκρυνση κάθε είδους υλικών κ.λ.π. από αυτά. Η εργασία αυτή δεν αμείβεται ιδιαίτερα δεδομένου ότι 

αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του αναδόχου και ευθύνη του. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διατηρεί συνεχώς καθαρό τον χώρο των έργων λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα (διαβροχή, σκούπισμα, καθάρισμα) να υλοποιεί δε άμεσα τις σχετικές εντολές της 

Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει επιμελώς τις ο-

δούς όπου εκτελέσθηκαν εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος. 

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη υπόμνηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί 

στην έναρξη και εντός εύλογου προθεσμίας περαίωση όλων η μέρους των ανωτέρω εργασιών, αυτές 

εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Άρθρο 32 

32.1 Εφαρμογή μελέτης - Σχέδια - Οδηγίες - Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προβεί στην εφαρμογή της μελέτης επί του εδά-

φους, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των έργων στον έλεγχο και λήψη απαιτουμένων 

συμπληρωματικών στοιχείων και την αντίστοιχη προσαρμογή της οριστικής μελέτης σύμφωνα με τα 

νέα στοιχεία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει αυτές τις συμπληρωματικές μελέτες, χωρίς ιδιαί-

τερη αποζημίωση. 

Ο ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπόνηση όλων των βοηθητικών σχεδίων που θα απαι-

τηθούν κατά την εκτέλεση της κατασκευής του έργου, όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα 

σχέδια που αφορούν την οργάνωση του εργοταξίου του, τη διάταξη των εγκαταστάσεων κατασκευής 

επί τόπου του έργου, τα θεμέλια για την τοποθέτηση του μηχανικού εξοπλισμού του κ.λπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του επιβλέποντος Μηχανικού, σε όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούμενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήματα για 

τον έλεγχο των εγκαταστάσεων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από 

την πραγματοποίηση των ελέγχων και από το αν εκ του ελέγχου θεωρήθηκαν ακριβή τα στοιχεία, μο-

ναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ακρίβεια και ορθότητα των χαράξεων παραμένει ο ανά-

δοχος. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην διάθεση του επιβλέποντα μηχανικού σε όλες τις ώρες 

λειτουργίας του εργοταξίου αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση με οδηγό. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη 

λήψη, εκτύπωση και παράδοση στον εργοδότη σειράς εγχρώμων φωτογραφιών και έγχρωμων διαφα-

νειών (slides) των διαφόρων φάσεων κατασκευής του έργου τόσο επί όσο και υπό την θάλασσα, πα-

ράγωγης υλικών και εκτέλεσης δοκιμών. Οι έγχρωμες, φωτογραφίες θα παραδοθούν σε τρία αντίτυπα, 

με σημειωμένο αύξοντα αριθμό, ημερομηνία λήψης και σύντομο τίτλο. Τα αρνητικά των φωτογραφιών 

θα είναι αριθμημένα, αρχειοθετημένα και καταχωρημένα στο εργοτάξιο και θα περιέλθουν στην κυριό-

τητα του εργοδότη, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα ανατύπωσης. 
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Καθορίζεται ρητά ότι ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μειώσει βασικές παραμέτρους των έργων  (π.χ. 

διαστάσεις κ.λπ.) ή να διαφοροποιήσει την ποιότητα των προσφερθέντος εξοπλισμού και υλικών σε 

σχέση με την προσφορά του και γενικότερα να διαφοροποιήσει βασικά στοιχεία της προσφοράς του. 

Αντίστοιχα η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να επιφέρει μονόπλευρα ο-

ποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις της Οριστικής Μελέτης, με σκοπό την προσαρμογή της προς τις απαι-

τήσεις των προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 

Διευκρινίζεται ότι η σύνταξη των απαιτουμένων Μελετών από τον ανάδοχο θα παρακολουθείται συ-

στηματικά καθ’ όλη τη διάρκειά της από διπλωματούχους μηχανικούς ή / και τεχνικούς συμβούλους 

του κυρίου του έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε επί μέρους η συνολικά στοιχεία 

της. 

Ο ανάδοχος πριν αρχίσει την κατασκευή των μονίμων έργων θα εγκαταστήσει στο χώρο του έργου 

σύστημα υψομετρικών αφετηριών (reperes), εξαρτημένο από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Γε-

ωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Οι υψομετρικές αφετηρίες θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευση, σε 

κατάλληλες θέσεις που να μην επηρεάζονται από την κατασκευή των μονίμων έργων, θα οριοθετη-

θούν και θα προστατευθούν. 

Στο διάστημα πριν την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του χρονοδιαγράμματος από την 

Υπηρεσία ή μέχρι την πάροδό του χρονικού διαστήματος από την υποβολή του οπότε θεωρείται αυτο-

δίκαια εγκεκριμένο ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες για την σχεδίαση των τομών 

και υποβολή τούτων στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθούν και να καθορισθούν 

από αυτήν τα υψόμετρα εκσκαφής. Όλες οι εργασίες της παρούσας παραγράφου εκτελούνται με ευ-

θύνες, φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται καμία προσθετή αποζημίωση. 

Ο ανάδοχος των έργων οφείλει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εγκαταστήσει σε κατάλληλες θέ-

σεις μη καλυπτόμενες από τα έργα σταθερά σημεία (repers) υψομετρικά και σε οριζοντιογραφίατριγώ-

νομετρικά σημεία, βάσει των οποίων τόσο οριζιοντιογραφικά όσο και υψομετρικά η αποτύπωση του 

εδάφους και η χάραξη και η εκτέλεση των έργων καθώς και η σύνταξη των επιμετρικών στοιχείων να 

είναι πραγματοποιήσιμη και εύκολη. Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα τοπογραφικά σημεία (τριγωνο-

μετρικά, πολυγωνομετρικά, σημεία, χωροσταθμικές αφετηρίες, κ.λπ.) πρέπει να διατηρηθούν με φρο-

ντίδα και ευθύνη του αναδόχου καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με. το άρθρο 37 του Ν.3669/2008 με δική του μέριμνα και δαπά-

νες και με βάση τα στοιχεία της χάραξης και τυχόν έγγραφες οδηγίες να συντάξει και να υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία δια του επιβλέποντος Μηχανικού τα σχέδια εφαρμογής του έργου μέσα σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, που θα το καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εάν τα ζητήσει η Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, κατά προτεραιότητα, τα σχέδια εφαρμογής 

τμήματος μόνο του έργου.  

Τα σχέδια εφαρμογής θα περιλαμβάνουν τις κατασκευαστικές τομές, καθώς επίσης και τα κατασκευα-

στικά σχέδια όλων των τεχνικών έργων. Αυτά τα κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα πρέπει να 

ανταποκρίνονται προς τις χαράξεις που εφάρμοσε ο ανάδοχος, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέ-

της, τους εφαρμοστέους τύπους τεχνικών έργων της μελέτης, τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας 

και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. 

Η Υπηρεσία δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85 και με τα οριζόμενα 

στα άρθρο 45 του Ν.3669/2008, όποτε κρίνει απαραίτητο λόγω τοπικών συνθηκών να τροποποιεί τα 

εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα με μεταβολές στα βάθη θεμελιώσεων και κάθε 

άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί προς τα τροποποιημένα 

σχέδια και δεν μπορεί γα εγείρει απαίτηση ή να αξιώσει αποζημίωση έστω και αν οι τροποποιήσεις 

αφορούν βασικές διαστάσεις ή / και την χάραξη των έργων. Επίσης δικαιούται μόνο την συμβατική του 

αμοιβή για εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα τελευταία εγκεκριμένα σχέδια, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και εντολές της Υπηρεσίας. 
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Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος επιθυμεί αλλαγές σε σχέδια ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη ή δεν 

συμφωνεί με τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει εγγράφως εντός 

δεκαημέρου τις απόψεις του υποβάλλοντος και τα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν. Αν η υπηρεσία επι-

μείνει εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων, προδιαγραφών, οδηγιών ή εντολών της ο ανάδοχος 

απαλλάσσεται από την ευθύνη αναφορικά με την λύση που έδωσε η Υπηρεσία. Δεν απαλλάσσεται 

όμως από την ευθύνη της σωστής και πλήρους εφαρμογής της λύσης αυτής. 

Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνηση πάνω σε σχέδια ή άλλα συμβατικά τεύχη ο ανά-

δοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα πριν την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών γραπτές ο-

δηγίες από την Υπηρεσία. Δεν θα αναγνωριστεί καμία εντολή, απόφαση ή οδηγία που δόθηκε προφο-

ρικά μόνον. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των σχεδίων της μελέτης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει έγκαιρα 

πριν από κάθε κατά την κρίση του μερική ή ολική εφαρμογή των σχεδίων έγγραφα οδηγίες κ.λπ. από 

την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την χορήγηση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών ο ανά-

δοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο λεπτομερών, κατασκευαστικών σχε-

δίων. Μετά την υποβολή των παραπάνω σχεδίων θα ακολουθήσει έλεγχός τους και έγκριση από την 

Υπηρεσία και μόνο στη συνέχεια θα χορηγηθεί στον ανάδοχο η σχετική βεβαίωση περάτωσης των 

εργασιών.  

Ρητά ορίζεται ότι όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες του παρόντος άρθρου εκτελούνται με ευθύνες, φροντί-

δα και δαπάνες του αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση.  

Άρθρο33 

33.1 Δοκιμαστική λειτουργία του έργου - Περαίωση του έργου 

Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι και οι λειτουργικές δοκιμές του έργου από τον ανάδοχο, ο 

οποίος θα διαθέσει το αναγκαίο προς τούτο προσωπικό, ως αποκλειστικά υπεύθυνος. Την εποπτεία 

και τον έλεγχο των κανονικών και σύμφωνων με τις δεδομένες σταθερές, δοκιμών λειτουργίας του έρ-

γου θα ασκεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία δια διπλωματούχων Μηχανικών της ή / και Τεχνικών της Συμ-

βούλων. 

Οι δαπάνες για τις λειτουργικές δοκιμές του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιληφθούν στην 

οικονομική προσφορά που ο ανάδοχος θα έχει υποβάλει ως διαγωνιζόμενος.  

Βεβαίωση περάτωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου δεν χορηγείται πριν από την επιτυχή ολο-

κλήρωση των παραπάνω δοκιμών. Μετά το πέρας των δοκιμών αυτών, μπορεί να θεωρηθεί περατω-

θείσα η εργολαβία κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 609/85.Εφαρμόζεται το άρθρο 71 του 

Ν.3669/2008. 

 

Άρθρο34 

34.1 Υλικά - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μεταλλικές κατασκευές - Σωληνώσεις 

Τα πάσης φύσεως μηχανήματα, συσκευές και υλικά θα ενσωματώνονται στο έργο μετά από έγκριση 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εφ’ όσον έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι συμφωνίας τους 

με τις προδιαγραφές και έχουν προσκομισθεί με τα πιστοποιητικά των δοκιμών των κατασκευαστικών 

οίκων. 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση όπου τα παραπάνω στοιχεία εξοπλισμού μετά τους ελέγχους και τις δοκι-

μασίες υστερούν των προσφερθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών ή αποδόσεων τότε ο Φορέας δικαι-
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ούται να απορρίψει τις συσκευές ή τα μηχανήματα αυτά εν μέρει ή και στο σύνολό τους και να απαιτή-

σει την προμήθεια αυτών από οποιοδήποτε κατασκευαστή και τύπο κατά την απόλυτη κρίση του Φο-

ρέα.  

Ο ανάδοχος με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό εξυπακούεται ότι έλαβε γνώση του όρου αυτού και 

τον αποδέχεται πλήρως, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να προμηθεύσει τον εξοπλισμό της επιλογής 

του Φορέα χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε πρόσθετης οικονομικής διεκδίκησης. Σε περίπτωση δυ-

στροπίας ή προβολής δυσκολιών εκ μέρους του αναδόχου για την προμήθεια του εξοπλισμού αυτού, 

τότε ο Κύριος του Έργου, δύναται να προμηθευτεί τον εξοπλισμό και να καταλογίσει όλες τις σχετικές 

δαπάνες (έρευνες αγοράς, προμήθειας, μεταφοράς κ.λπ.) σε βάρος του αναδόχου ο οποίος υπο-

χρεούται να τον τοποθετήσει και να αναλάβει με δήλωσή του την ευθύνη για καλή λειτουργία. Σε περί-

πτωση άρνησης του αναδόχου, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος.  

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να παρίσταται εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, στις δοκιμές και στους ελέγ-

χους με τους επιβλέποντες μηχανικούς ή και Τεχνικών συμβούλων της.  

Με την έγκριση της επίβλεψης για ενσωμάτωση ο ανάδοχος ουδόλως απαλλάσσεται από την πλήρη 

ευθύνη του για την ποιότητα και απόδοση των συσκευών και μηχανημάτων και την πιστή τήρηση των 

προδιαγραφών εν γένει. 

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έρ-

γου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8, Ν. 2229/94 και 

του Ν.3669/2008. 

Όλες οι εμφανείς επιφάνειες των σκυροδεμάτων αλλά και όλες οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων που 

παραμένουν ανεπένδυτες ή ανεπίχριστες θα πρέπει να έχουν προκύψει από κατάλληλα επεξεργασμέ-

νο ξυλότυπο για την εξασφάλιση επιφανειών με ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. 

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες που θα έρχονται σε επαφή με τα λύματα θα κατασκευασθούν από κα-

τάλληλο υλικό και να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία που θα είναι σύμφωνη με τους 

σύγχρονους τεχνολογικούς κανόνες. 

Οι σωληνώσεις, όπως και όλα τα συναφή όργανα, βαλβίδες, ειδικά τεμάχια, βάνες κ.λπ. θα είναι κατα-

σκευασμένες από κατάλληλα υλικά με αντιδιαβρωτική προστασία από τα απόβλητα. Ειδικότερα για τις 

χαλύβδινες σωληνώσεις μέσα στις οποίες θα διακινούνται λύματα, είναι απαραίτητη η εσωτερική προ-

στασία με κατάλληλη ασφαλτική ουσία ή άλλη ισοδύναμης αποτελεσματικότητας. 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από κατασκευαστή που διαθέτει πι-

στοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO). 

 

Άρθρο35 

35.1 Ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους - επιβαρύνσεις 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους καθορίζεται σε 18% για την εργολαβία αυτή, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 (άρθρο 5, παρ. 4), δεδομένου ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ιδίους πόρους και δεν περιλαμβάνεται στις τιμές 

του τιμολογίου. Αντίστοιχα οι πληρωμές του αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες για τα 

έργα του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και στην καταβολή του φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας 

κ.λπ. 

Κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή, προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με 

τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας δώρων λόγω εορτών Πάσχα και 

Χριστουγέννων, καθώς και αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση άδειας με 

αποδοχές και αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, καθώς και στην καταβολή των νόμιμων εισφορών του 

υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων, όπως το ΙΚΑ κ.λπ. 

Η καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των πρωτοτύπων 

των αποδείξεων πριν από την πληρωμή των λογαριασμών, όπως ο Νόμος ορίζει. 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. Επίσης 

ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους σχετικούς φόρους και από τον εθνικό φόρο επί των εισαγο-

μένων από το εξωτερικό πάσης φύσεως υλικών, εφοδίων κ.λπ.  

Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα 

υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Άρθρο 36 

36.1 Ειδικός όρος προστασίας του περιβάλλοντος 

Ο ανάδοχος του έργου, τόσον κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών όσο και κατά την 

φάση της 15μηνης περιόδου εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης, σύμφωνα και με το άρθρο 17 

της παρούσας, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της ανταπόκρισης του στην ειδική ευαισθησία των αρ-

μόδιων φορέων, στα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας και της άρτιας εκτέλεσης και λειτουρ-

γίας των έργων. 

Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 και του Ν.3669/2008 

που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και στις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, ιδιαίτερα τονίζονται τα τεχνικά έργα που επιβάλλεται να 

κατασκευασθούν σύμφωνα με την παραγρ. [δ] της πιο πάνω απόφασης για την προστασία των αρ-

χαιολογικών χώρων και των κατοικημένων περιοχών. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως 

δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από τον χώρο που του διατίθεται από την Υπη-

ρεσία για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρί-

τους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού 

των μηχανημάτων, η κατάργηση, η καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των έργων να συμμορφώνεται πλήρως προς την 

εγκύκλιο ΥΔΕ-Γ2-Δ2/0/3/Τ92/Εγκ.Α.213/5-12-75 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η 

έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να έχουν σημειωθεί 

τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν και με αναφορά του να αιτιολογεί την ανάγκη κο-

πής. 

Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού περιβάλ-

λοντος που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από 

την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που θα μπο-

ρούν να προκύψουν γι’ αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσι-

κό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του με δαπάνες του, χωρίς 

να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. 
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Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών 

να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που 

προβλέπονται από την μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων έστω και αν προβαί-

νει σε κανονική διάστρωση και συμπύκνωση αυτών. 

Επίσης οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών ή άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται 

σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση 

των αρμοδίων αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν με ευθύνη  και δαπάνες του αναδόχου 

χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία δέσμευση). Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να διαμορφώνει επιφανεια-

κά τους χώρους αποθέσεως των απορριπτόμενων υπ’ αυτού υλικών της σχετικής δαπάνης συμπερι-

λαμβανομένης ανηγμένως στις τιμές των εργασιών. 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών 

υλικών και ασφαλτομιγμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για τις  εγκαταστάσεις 

αυτές η υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον ανάδοχο καμία θέση, η δε ευθύνη εξεύρεσης θέ-

σης εγκατάστασης και τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκμετάλλευσης, έκταση και μορφή 

αποκάλυψης, διαμόρφωσης κ.λπ, εγκατάσταση κονίοσυλλεκτών κ.λπ.) αποτελεί υποχρέωση του ανα-

δόχου.  

Επισημαίνεται επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προ-

στασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. Κατά συνέπεια ο ανάδοχος οφείλει 

να υποβάλλει στην Υπηρεσία αντίγραφα των εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών για την λειτουργία των 

ως άνω εγκαταστάσεων. 

Ειδικότερα επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου σύμφωνα με 

την παρ. 6 της Εγκ. τ. ΥΔΕ-Γ2-Δ2/0/3/192 (Εγκ.-Α213/5-12-75) τόσο για τα λατομεία που τυχόν θα 

πρωτανοίξει αυτός όσο και για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος.  

Επισημαίνεται η ιδιαίτερη μέριμνα από πλευράς αναδόχου στην τήρηση όλων των όρων και διατάξεων 

των τευχών καθώς και, η πιστή τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αυτά συνίστανται από την 

αποφυγή οποιασδήποτε όχλησης της γειτνιάζουσας προς το έργο περιοχής κατά την διάρκεια της κα-

τασκευής των έργων και την πιστή εφαρμογή των οριζομένων στις τεχνικές προδιαγραφές όπως ενδε-

χόμενα εξειδικεύονται στην προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 37 

37.1 Ισχύουσες διατάξεις κλπ 

Για την εργολαβία που θα συσταθεί θα ισχύουν : 

O Ν. 1418 /84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"  

Ο Ν.2576/1998 "Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις" ο οποίος 

ενεργοποιήθηκε με την Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.1998 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε.  

Το Π.Δ. 171/87 "Δημοτικά και Κοινοτικά έργα" όπως αυτά τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύ-

ουν. 

Ο Ν. 3263/2004. 

Ο   Ν. 3316/2005. 

Ο   Ν. 3060/2002. 

Το Π.Δ. 334/2000, 57/2000 και 22/2002 για την Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια 

Έργα προς τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο Ν.3669/2008. 

Ο Ν. 4281/2014 

Και γενικά η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην ανάθεση και κατασκευή δημοσίων έργων. 
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