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Άρθρο 1ο

Αντικείµενο εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου µε τίτλο:
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών
µελέτης και δηµοπράτησής του.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση των έργων των Ο.Τ.Α. διέπεται από τις διατάξεις,
όπως ισχύουν:


του Ν. 4412/2016: «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»,



των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε)
και:


του Ν.3263/2004: «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»



του Ν 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»



του Π.∆. 171/1987: «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα
έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.



του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) –
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει



του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού



του Ν. 4278/2014: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».



(Μέχρι τις 31/12/2016) του Ν. 3886/2010: «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)» ,



του Ν. 4129/2013: «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».



του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
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των µελών τους µε κλήρωση»,


του Ν. 4013/2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .



του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια"
και άλλες διατάξεις».



του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».



του Ν. 3310/2005: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.



του π.δ. 82/1996: «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»



της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 (ΦΕΚ
1673/Β/2007) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’6



της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005
(ΦΕΚ 1590/Β/2005) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”



του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»



των Αποφάσεων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ∆ΕΕΠΠ οικ.502/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265Β’/18-10-2000)
«Εφαρµογή Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες»,
∆Ι∆ΑΠ/οικ/611(ΦΕΚ 1013/2-08-2001)
«Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση
Προγράµµατος Ποιότητας Έργου», ∆.Ε.Ε.Π.Π. οικ 110/12-5-03 «Τήρηση βάσης δεδοµένων µε τις
αστοχίες µελετών, κατασκευών και συντηρήσεων ∆ηµοσίων Έργων»



του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού Ν.Ο.Κ., του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και του διατάγµατος
ρυµοτοµίας της περιοχής



του κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (Κ.Τ.Σ- 2016) του που εγκρίθηκε µε την
απόφαση µε αριθµό. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/2016 (ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016) του Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι



του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.) 2008 που εγκρίθηκε µε
την Απόφαση
∆14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008) του Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.



του κανονισµού φορτίσεων ∆οµικών Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-1945 (ΦΕΚ
117Α΄/1946)
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του νέου κανονισµού για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε µε τις
∆11ε/0/30123/21- 10-91 (ΦΕΚ 1068Β΄/91) και ∆11β/13/3-3-95 (ΦΕΚ 227Β΄/28-3-95) αποφάσεις
του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του Ελληνικού κανονισµού (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) για τη µελέτη και κατασκευή
έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε µε την
∆17α/116/4/ΦΝ429/6-11-2000 (ΦΕΚ 1329/2000) απόφαση του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.



του νέου Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (ΦΕΚ 613Β΄/12-10-1992), όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε τη ∆17α/04/46/ΦΝ275/20-6-1995 Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
(ΦΕΚ 534Β΄/20-6- 1995) και του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (Ε.Α.Κ. 2000) που
εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-1999 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 2184 Β΄/2012-1999)



της υπ΄ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221Β/30-7-12) Απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Αν.Αν.Υ.Με.∆ι. µε Θέµα «Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια έργα»



της Απόφασης (ΦΕΚ 1914Β΄/15-7-12) µε αριθ. 6690 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών:
χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση
συµµόρφωσης «CE» του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».

Επιπλέον, για τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύει η Αποφ. Ε10716/420/59
Υπ. ∆.Ε. «Περί εγκρίσεως τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων».
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διέπονται από τις διατάξεις:


Της Υ.Α. Φ Α’50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β’/5.9.2006) Θέµατα Ασφάλειας των Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων
διαφορικού ρεύµατος και κατασκευής θεµελιακής γείωσης



Της Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β’/5.3.2004) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες
σχετικές διατάξεις



Τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και ειδικότερα το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις»



Την υπ. Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ. 628 απόφαση (ΦΕΚ 2828/21.10-2014) περί αναστολής της
υποχρεωτικής εφαρµογής των Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-02-00:2009(
Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα) και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009( Υποδοµή
οδοφωτισµού)



Την Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ. 658/24-10-2014 παράρτηµα 1(Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή,
Υποδοµή οδοφωτισµού) και παράρτηµα 2 (Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή, Ιστοί οδοφωτισµού
και φωτιστικά σώµατα)



Το Ν.158/1975 (ΦΕΚ 189/Α’/8.9.1975) Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκόµενων
υπό τάση
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των Γερµανικών Κανονισµών VDE συµπληρωµατικών προς τους Ελληνικούς.



των Οδηγιών της ∆ιεύθυνσης εκµετάλλευσης και διανοµής της ∆ΕΗ.



του Κανονισµού Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων οικοδοµών του ΟΤΕ.



Καθώς και:

των συµβατικών στοιχείων (τευχών κ.λπ.) που αναφέρονται Άρθρο 3ο της
παρούσης. Αλλά και τις διατάξεις:


του Ν.1430/1984 (ΦΕΚ 49Α’) «Κύρωση της 62ης ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση
µε αυτή».



του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ-84 Α)» Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων»



του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 117Α’) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και του Ν1767/88
Συµπλήρωση διατάξεων του Ν1568/85.



του Π.∆. 778/1980 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών».



του Π.∆.1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού».



του Π.∆.395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία
89/655/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)
και το Π.∆. 304/00(ΦΕΚ 241/3-11-2000)



του Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α’) «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται τα προσωρινά και κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»
καθώς και των αποφάσεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την εφαρµογή αυτού.



της 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176Β’/22-9-2000) Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε ‘’Καθιέρωση του φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου’’



της αρ.∆ΙΠΑ∆/οικ/502 (ΦΕΚ 946/9-7-2003) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί έγκρισης
τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων
περιοχών ως ελάχιστα όρια.



των κανονισµών εγκαταστάσεων και θερµοµόνωσης κτιρίων της ∆ΕΗ



την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄/2010) ‘’Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

Και τις:
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τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική Υπηρεσία, ∆ασαρχείο, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες ∆ΕΗ
κ.λπ.).

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις7, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά8.
Άρθρο 3ο

Σειρά τευχών και Στοιχείων μελέτης

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία μελέτης και δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά
σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το συµφωνητικό
2. Η ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας
3. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτήµατα τους
7. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.)
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης
9. Οι εγκεκριµένες εν γένει µελέτες του έργου
10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Επίσης, συµβατική ισχύ έχουν, επoμένως των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή
είναι δηµοσιευµένα κείµενα:


Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 του Ν.3669/2008



Οι Ευρωκώδικες



Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΟΜΕ∆Ι, του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε).



Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)



Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
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Εκτός από τα παραπάνω ισχύουν και τα εξής:


Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας όπως τελικά θα εγκριθούν από την
Υπηρεσία, που ενσωµατώνουν και κωδικοποιούν όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών.



Οι στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφερόµενες Αναλύσεις Τιµών και τα αντίστοιχα
Περιγραφικά Τιµολόγια, για την περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλων Κανονισµών Τιµών Μονάδας
Νέων εργασιών.
Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά
στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου η τελική επιλογή θα ανήκει στη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Δράμας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για
αποζηµίωση από αυτήν την αιτία.

Άρθρο 4ο

Μελέτη συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου

Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο αποδοχής εκ μέρους του ότι ο
ανάδοχος:


έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους των
θέσεων του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών τοπικών συνθηκών
κατασκευής του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πηγές προµήθειας των υλικών, τη µεταφορά τους
στο χώρο του έργου, την αποθήκευση των υλικών, τη συγκέντρωση, απόθεση και
αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών, τις διάφορες ανυψώσεις ύδατος, το είδος, την ποσότητα
και την ποιότητα των υλικών που θα συναντήσει πάνω και κάτω από το έδαφος, την
εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των απαραίτητων µηχανηµάτων,
τις µεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση στη θέση του έργου.



έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και τα τεύχη της µελέτης
και δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των
εργασιών κατασκευής του.



αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη
που έχει για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε
να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση
µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.

Άρθρο 5ο Προθεσµίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία έξι
μηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, η οποία υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο και
τον Ανάδοχο (ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας) εφόσον ο ανάδοχος
έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Δεν ορίζονται αποκλειστικες τμηματικες προθεσμιες
και οι τυχούσες ενδεικτικες τμηματικες προθεσμιες θα διαμορφωθουν και θα οριστικοποιηθουν απο
το εγκεκριμενο χρονοδιαγραμμα κατασκευης του έργου, συμφωνα με τις διαταξεις της παραγραφου
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4 του αρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχής εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την
παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. Στην εγγυητική επιστολή το παραπάνω ποσό θα εκφράζεται σε
ακέραια Ευρώ κατόπιν σχετικής στρογγυλοποίησης και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής από ανάλογο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
[Αν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής τότε απαιτείται παροχή «εγγύησης προκαταβολής»
ισόποσης µε την προκαταβολή. Εφόσον προσκοµιστεί και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία
καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος
προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να
χορηγούνται τµηµατικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης]
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές
πληρωµής προς τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ.12 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. Οι
κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών
µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που
περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι
κρατήσεις αυτές µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε
ισόποση εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά
το άρθρο 132, µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Οι εγγυήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η
µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου,
συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.
Η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16.
Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την
έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου.
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Άρθρο 7ο Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του
Ν.4412/1016.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή όλου του συµβατικού αντικειµένου
χωρίς έγκριση, η οποία είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση
κάθε κατά νόµο άδειας, συµπεριλαµβανοµένης και της έγκρισης και άδειας ∆όµησης όπου απαιτείται,
καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που
ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών (ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. κ.λπ.).
Επίσης, υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για ενηµέρωση σχετικά µε τα υπάρχοντα
δίκτυα κοινής ωφέλεια στην περιοχή του έργου καθώς και να έχει παραλάβει πριν από την έναρξη
των εργασιών από τους ΟΚΩ τις αντίστοιχες ενηµερότητες σχετικά µε τα υπάρχοντα δίκτυα κοινής
ωφέλειας στην περιοχή του έργου καθώς και για τις παροχές και συνδέσεις µε αυτά (∆Ε∆∆ΗΕ, ΟΤΕ,
ΔΕΥΑΔ (ύδρευση, αποχέτευση), ΕΠΑ κ.λπ.).Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλλει αιτήσεις για
παροχές και συνδέσεις µε ∆Ε∆∆ΗΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΔ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λπ. και να καταβάλει κάθε
δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίησή τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει
µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόµενα για τους όρους υγιεινής από τις ισχύουσες
διατάξεις (Π.∆ 778/80, Π.∆ 1073/81, Ν. 1430/84, Ν.1568/85 κ.λ.π.) και να τηρεί τις διατάξεις του Π∆
305/1996 (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.)

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει και να συντηρεί µε δικές του δαπάνες κατάλληλες
εγκαταστάσεις ύδρευσης που θα εξασφαλίζουν επαρκή ποσότητα νερού για τα έργα και τις ανάγκες
του προσωπικού.
Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για τη
λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση των εργαζοµένων σε νυχτερινές εργασίες κ.λπ.
Προσωρινά κτίσµατα, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ. µπορούν να κατασκευαστούν από τον ανάδοχο
χωρίς καµία επιβάρυνση του εργοδότη. Τα προσωρινά αυτά κτίσµατα και έργα θα παραµείνουν στην
κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται µε δαπάνες του µετά την αποπεράτωση του έργου. Σε
περίπτωση δε, που για την εγκατάστασή τους απαιτείται οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να την εξασφαλίζει πριν την οποιαδήποτε κατασκευή και να προβεί αν είναι
απαραίτητο στις ανάλογες ενέργειες πριν την αποξήλωσή της.
Επίσης, πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται
από το νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών από το Π.∆. 778/1980 "περί µέτρων ασφάλειας κατά την
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" και το Π.∆. 1073/81 "περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού", το
Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α΄) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.», το
Ν.1430/1984, το Ν. 1568/1985 και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής
του έργου.
10

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης µε δαπάνες του να προµηθευτεί και να
τοποθετήσει στέρεα και καλαίσθητη πινακίδα µε τα στοιχεία του έργου σε περίοπτη θέση στο
εργοτάξιο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε
όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές
διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που θα συµβεί στον
ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση
του έργου.
Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα
οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφάλειας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζηµιά που θα προξενηθεί από κακό χειρισµό των
µηχανηµάτων. Οι ζηµίες που προκαλούνται από αµέλεια ή παράλειψη του Αναδόχου, όπως και κάθε
φθορά του οδικού δικτύου λόγω κυκλοφορίας των οχηµάτων του, πρέπει άµεσα να επανορθώνονται
ή να αποζηµιώνονται από τον ίδιο µε δαπάνες του, ειδάλλως οι απαραίτητες επανορθώσεις ή
αποζηµιώσεις γίνονται από αρµόδια υπηρεσία ή από τον εργοδότη µε οιονδήποτε τρόπο σε βάρος
και λογαριασµό του αναδόχου.
Σε έργα συντηρήσεων, ο ανάδοχος, αφού λάβει την ειδική εντολή, υποχρεούται στην άµεση λήψη
όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας για την οριοθέτηση και σήµανση της βλάβης προς
αποφυγή ατυχηµάτων και την αποκατάστασή της εντός δέκα (10) ηµερών από την λήψη της εντολής.
Στο έντυπο εντολής, ο ανάδοχος συµπληρώνει τα στοιχεία της αποκατάστασης της βλάβης
(διαστάσεις, τρόπος αποκατάστασης, ηµεροµηνία, και το επιστρέφει στην υπηρεσία εντός δύο
ηµερών από την ηµέρα που εκτέλεσε τις εργασίες της εντολής. Τα στοιχεία της αποκατάστασης όπως
αναφέρονται στο έντυπο ελέγχονται από την υπηρεσία και το έντυπο αυτό αποτελεί: α) επιµετρητικό
στοιχείο β) µε βάσει αυτό συµπληρώνεται το Ειδικό Πρωτόκολλο Αντιµετώπισης Βλάβης της
Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ανάδοχος έργου συντηρήσεων οδών διαπιστώσει βλάβη σε οδόστρωµα
που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και απαιτεί άµεση αποκατάσταση προς αποφυγή ατυχήµατος και δεν
είναι δυνατή η επικοινωνία µε την υπηρεσία, µπορεί να προβεί στην λήψη των απαιτούµενων µέτρων
ασφαλείας και στην αποκατάστασή της καταγράφοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάττει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και µέσα οποιασδήποτε
φύσεως, των Ο.Τ.Α. ή του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και τις εκτελούµενες απ' αυτόν εργασίες. Όλες οι
απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτουµένη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής,
θα εκτελείται από τον εργολάβο χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας
εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα προστασίας φυλάξεως ή
διατηρήσεων λαµβάνονται από τον εργοδότη ∆ήµο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον
εργολάβο.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα µέτρα που ενδείκνυνται για την προστασία και την
διαφύλαξη των κάθε φύσεως κατασκευών, εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών εκµεταλλεύσεων,
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κοινωφελών έργων ή γειτονικών οικοδοµών, που υπάρχουν στην περιοχή του έργου, από βλάβες και
ζηµιές, που προκαλούν είτε ολοσχερή καταστροφή, είτε διακοπή της οργανικής λειτουργίας τους.
Επίσης οφείλει να ενηµερωθεί για τα δίκτυα κοινής ωφελείας µε επικαιροποιηµένα, από τους
αντίστοιχους οργανισµούς, σχέδια.
Ειδικότερα πρέπει να δοθεί προσοχή στο δίκτυο φυσικού αερίου από έργα-εργασίες που εκτελούνται
πλησίον αυτού, διότι είναι θέµα µεγίστης σηµασίας για την ασφαλή λειτουργία του. Πριν την εκτέλεση
των εργασιών στους δρόµους διέλευσης του δικτύου µέσης και χαµηλής πίεσης φυσικού αερίου, ο
ανάδοχος υποχρεούται µεταξύ των άλλων υποχρεώσεων να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) και να προσκοµίσει στην ∆/νουσα Υπηρεσία, σχετικό έγγραφο, από το οποίο
να προκύπτει ότι έχει ενηµερωθεί η ΕΠΑ, προκειµένου να προβλέψει και από µέρους της τις σχετικές
εργασίες και να δώσει λεπτοµερείς οδηγίες. Το ίδιο ισχύει και για το δίκτυο της ∆.Ε.Η. καθώς και για
το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής.
Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εκτός αν
παρεµποδίζεται απ’ αυτά δικαιολογηµένα η πρόοδος και η εκτέλεση των εργασιών ή προβλέπεται η
αποξήλωση τους από την σύµβαση του έργου, πάντοτε όµως µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και
τη λήψη κάθε άλλης απαιτούµενης άδειας. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή
ή βλάβη δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισµό των
µηχανηµάτων, την εναπόθεση υλικών κ.λπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της
Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών.
Οι δραστηριότητες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου υπόκεινται στον έλεγχο της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία αν κρίνει ότι ο ρυθµός εκτελέσεως τους δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της συµβάσεως για τη διασφάλιση της εµπρόθεσµου αποπερατώσεως του έργου ή των
τµηµάτων αυτού µπορεί να διατάξει την λήψη µέτρων για την επίσπευση της εκτελέσεως του έργου.
Η µη άσκηση του παραπάνω ελέγχου της επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου (άρθρα 138 και 147
του Ν.4412/2016).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτή διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε
µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε όλη τη διαδικασία του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες και µε επίσπευση του να εκτελέσει όλους τους
ελέγχους υλικών, µόνος του και χωρίς καµία ενόχληση από τον επιβλέποντα, υποχρεούται δε να
ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι παρών κατά τη διάρκεια λήψεως δειγμάτων
προκειμένου του εκάστοτε ελέγχου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου διατηρεί το δικαίωµα να
καλεί µονομερώς το εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης
ή αντίστοιχο πιστοποιηµένο Εργαστήριο για την εκτέλεση αυτών των δειγµατοληψιών και δοκιµών µε
δαπάνες του αναδόχου.
Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια που
δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας
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συγχρόνως προτάσεις για την αντιµετώπισή τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις εντολές της Υπηρεσίας, εφαρµοζοµένων σε
περίπτωση διαφωνίας των διατάξεων των άρθρων 174, 175 και 176 του Ν.4412/16.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέτει επάρκεια σε εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και εν ανάγκη
να εφαρµόζει και νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιµες µέρες για την καλή και
εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς για το λόγο αυτό να δικαιούται καµιάς προσθέτου
αποζηµίωσης. Η Υπηρεσία µπορεί σε κάθε στιγµή να ζητήσει από τον ανάδοχο την αύξηση των
συνεργείων του και τον αριθµό των απασχολουµένων µηχανηµάτων, αν κρίνει αιτιολογημένα ότι ο
ρυθµός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά και στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες
κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα
και µέσα που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου και θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα
µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή
φθοράς.
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση
του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα
σε αυτό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης.
Οι εξοπλισµοί εργασίας που χαρακτηρίζονται ως µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε τα άρθρα 2 (παρ.1)
και 87 του Ν.2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» πρέπει να φέρουν πινακίδες
αριθµού κυκλοφορίας, που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Ν.2696/99, να συνοδεύονται µε την άδεια
κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 88 του Ν.2696/99, µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης
(άρθρο 5 του Κ.Ν.486/76 όπως αυτό ισχύει), και µε τα αποδεικτικά πληρωµής των ετησίων τελών
κυκλοφορίας (χρήσης) όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν 2052/92 όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν2682/99.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, πριν την παράδοση
προς χρήση του όλου έργου ή κάθε τµήµατός του, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω
χώρους τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις
µηχανηµάτων κ.λ.π. καθώς επίσης να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους ήταν αποτιθέµενα ή
εγκατεστηµένα κ.λ.π.
Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του
εργοταξίου, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλπ. και τη µεταφορά
τους σε τοποθεσίες καθορισµένες από τις ∆ηµόσιες Αρχές. Επίσης υποχρεούται να προβεί σε επιµελή
καθαρισµό του κτιρίου (δαπέδων, τοίχων, υαλοστασίων, κουφωµάτων, WC, εξωτερικών χώρων
κλπ.), έτσι ώστε το κτίριο να δοθεί έτοιµο προς χρήση.
Για την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο
ανάδοχος κατασκευής του έργου να ασφαλίσει την κατασκευή του έργου κατά παντός κινδύνου,
περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, κατά τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4, εδάφιο πρώτο, του άρθρου 144 του Ν4412/16.
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Άρθρο 8ο Προσωπικό αναδόχου - ∆/νση έργων από τον Ανάδοχο
Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 135 του
Ν.4412/2016, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον κύριο του έργου και στην
επιβλέπουσα Υπηρεσία την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της. Μέχρι την πλήρη
εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά
και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην
παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, πρέπει να δηλώσει εγγράφως για την παραλαβή των
εγγράφων εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας,
το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από
δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε
κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου
αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο
µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων
ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η
επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι
υποχρεωτική. Για το συγκεκριµένο έργο ορίζεται ως υποχρεωτική η παρουσία ΕΝΟΣ (1) τεχνικού
διπλωµατούχου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχιούχου ανωτάτου τεχνολογικού
εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.), το προσωπικό δε αυτό αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του
άρθρου 139 του Ν. 4412/2016.
Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από τους διπλωµατούχους µηχανικούς, υποχρεούται
να διαθέσει, κατ’ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας τους αναγκαίους Μηχανικούς-Υποµηχανικούς
Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κους - οικονοµικούς υπαλλήλους.
Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση ανάθεσης της
επίβλεψης-παρακολούθησης επιτόπου όλων των εργασιών κατασκευής του έργου σε
αρµόδιους συνεργάτες Μηχανικούς, που έχουν τα νόµιµα προσόντα ή στον εαυτό του εφόσον έχει τα
νόµιµα προσόντα. Οι µηχανικοί καταθέτουν δήλωση ανάληψης της επίβλεψης-παρακολούθησης
επιτόπου του παραπάνω έργου, που κατατίθεται µαζί µε τη δήλωση ανάθεσης στην αρµόδια
Υπηρεσία.
Εφόσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επιτόπου του έργου επιβλέπων µηχανικός, οφείλει να
καταθέσει νέες δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου από τον
άλλον Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που αποµένει.
Η αµοιβή για την επίβλεψη-παρακολούθηση επιτόπου των εργασιών µε όποιο τρόπο προκύπτει,
περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
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Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου
σ’ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκοµίσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016. Η παράβαση των διατάξεων του
άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους
υπαλλήλους του.

Άρθρο 9ο Οικοδοµική άδεια. ∆ήλωση ανάληψης επίβλεψης
Αν κατά την υπογραφή της σύµβασης δεν έχει εκδοθεί η κατά το νόµο τυχόν απαιτούµενη Έγκριση και
η Άδεια ∆όµησης ή αυτή χρήζει αναθεωρήσεων (και για κάθε αναθεώρηση που θα απαιτηθεί), ο
ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή αναθεώρησή της σε συνεργασία µε την Υπηρεσία,
υποβάλλοντας τα αναγκαία για την έκδοσή της δικαιολογητικά ή στοιχεία στο οικείο Γραφείο της
Υπηρεσίας ∆όµησης, χωρίς καµία αµοιβή, επιβαρυνόµενος µε κάθε σχετική δαπάνη για την διαδικασία
αυτή. ∆ιευκρινίζεται ότι στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και οι αµοιβές των
µελετητών της άδειας δόµησης και όλες οι από το νόµο προβλεπόµενες κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούνται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει δήλωση
ανάληψης της επίβλεψης του έργου, στο αρµόδιο Γραφείο της Υπηρεσίας ∆όµησης, χωρίς καµία
αµοιβή, επιβαρυνόµενος µε κάθε σχετική δαπάνη για τη διαδικασία αυτή. Στις δαπάνες αυτές
περιλαµβάνεται και η αµοιβή των ελεγκτών δόµησης. Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής
να γίνει από τον υπεύθυνο µηχανικό τού έργου.
Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλο µηχανικό, αυτό πρέπει να
γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρµόδια έγκριση.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του µηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στην αρµόδια
Πολεοδοµική Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του αναδόχου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόντος
άρθρου ή την ανάληψη της επίβλεψης του έργου (είτε αρχική είτε ενδιάµεση), επισύρει την ποινή
έκπτωσης του άρθρου 160 του N. 4412/2016.
Τις όποιες δαπάνες (αµοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λπ.) για την ανάληψη της παραπάνω έκδοσης ή
αναθεώρησης της έγκρισης και άδειας δόµησης και της επίβλεψης έλαβαν υπ’ όψιν τους οι
διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους και τις περιέλαβαν σε αυτήν.

Άρθρο 10ο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Ο ανάδοχος µε βάση την ολική προθεσµία και τις τµηµατικές προθεσµίες, όπως περιγράφονται
Άρθρο 5ο της παρούσης, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από παρέλευση
δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και μέχρι προθεσμία 30 ημερών,
το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και
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πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το
χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό
διάγραµµα και σχετική έκθεση. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τη σύνταξη χρονοδιαγράµµατος µε
τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Στην έκθεση που συνοδεύει το χρονοδιάγραµµα, θα
περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι
αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κλπ για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν
συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτεινόµενων προτάσεων.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την
κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε
τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί
συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα
στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή
συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των
εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει
πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω
προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα στην περίπτωση που ξέφυγε απ’ αυτό,
ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου αλλά και
των τµηµατικών αποκλειστικών προθεσµιών του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Η τήρηση του
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα
παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο
ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις..
O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της
σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η
εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 11ο Ηµερολόγιο έργου
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.
4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος, γίνεται µε µέριµνα του
αναδόχου και πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο εργοτάξιο.
Με µέριµνα του αναδόχου το ηµερολόγιο τηρείται σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα.
Συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως τα στοιχεία που
προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Υπογράφεται από τον
εκπρόσωπό του αναδόχου και από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο
εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7)
ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές
16

συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή
εικόνας προόδου του έργου.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον
ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να
ζητηθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα,
φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων.
Εφόσον ο ανάδοχος παραλείψει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου,
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα εκατό (100) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης
(παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν.4412/2016). Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει
εγγράφως την παράλειψη τήρησης.

Άρθρο 12ο Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες
Οι προθεσµίες περαίωσης του έργου είναι αυτές που ορίζονται στο Άρθρο 6ο της παρούσας. Όλες οι
προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης.
Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται αίτηση του αναδόχου. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσµίας περαιώσεως του
έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήµατος εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή όχι αργότερα από
την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου.
Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται:
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του
αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από
αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση
κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή µέρους των
υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση
έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών
του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα
από την έγκριση της παράτασης αυτής.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για
επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του έργου και όχι
µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία).Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση
την αρχική συµβατική προθεσµία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό
αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, οι οποίες
καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, τη συνολική και
τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε
αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως
επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της
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εγκεκριµένης συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά
αν το έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία
και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση
αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%)
της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της
σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των
συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την
εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που
έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την
υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις
εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, κάθε ενδεικτικής τµηµατικής
προθεσµίας, που ορίζεται στο Άρθρο 6ο της παρούσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,00010×Σ, για το
χρονικό διάστηµα των πρώτων 15 ηµερολογιακών ηµερών και 0,00020×Σ, για το χρονικό διάστηµα
των εποµένων 15 ηµερολογιακών ηµερών, όπου Σ το συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης, µαζί
µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το
συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να
ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 13ο Ευθύνη αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει τόσο για
την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των χρησιµοποιούµενων υλικών
και του έργου, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα
χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και για την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών
τευχών και σχεδίων.

Άρθρο 14ο Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος
Κάθε εργασία που κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρµογή των εγκεκριµένων
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται επιµελώς από τον εργολάβο µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας που θα
ελέγχει και την ακρίβειά της σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις απαιτήσεις του έργου.
Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, µέσα και προσωπικό βαρύνουν αποκλειστικά τον
εργολάβο.
Ο ανάδοχος µετά την εγκατάστασή του στο έργο υποχρεούται µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια της
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µελέτης, να προβεί τµηµατικά και µε δικές του δαπάνες στη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθµηση
κ.λπ. των ιδιοκτησιών στο πρόσωπο των οδών, των αξόνων των οδών, και των κρασπέδων.
Επίσης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε κάθε είδους τοπογραφική εργασία απαιτείται για την
εφαρµογή της µελέτης και στη σύνταξη των αντίστοιχων σχεδίων (οριζοντιογραφίες, µηκοτοµές,
αποτυπώσεις κλπ) τα οποία θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η έναρξη των εργασιών θα
γίνεται µετά την έγκριση των σχεδίων αυτών. Στα παραπάνω σχέδια θα αποτυπώνονται όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την κατασκευή του έργου.
Κάθε πιθανή τροποποίηση της χαράξεως οριζοντιογραφική ή υψοµετρική θα αποφασίζεται µόνο από
την Υπηρεσία µετά από την απαραίτητη διαδικασία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα µηχανικού
µε αιτιολόγηση της τροποποίησης.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που του δόθηκαν, καθώς
επίσης και για την εξασφάλιση των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) των αξόνων και
των σηµείων της χάραξης. Αν δεν υπάρχουν πυκνές σταθερές υψοµετρικές αφετηρίες στην περιοχή
των έργων, ο ανάδοχος οφείλει να τις πυκνώσει µε δαπάνες του.

Άρθρο 15ο Αρτιότητα κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις της µελέτης
Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών των επιµέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης
κατασκευών, επιµέρους διαστάσεις κλπ) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει
κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν
κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια
λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας
κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου ( όπως αγωγοί, τοίχοι, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα κλπ ) πρέπει
να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνιση του, όσο και ως προς την
άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.
Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται µε τη
δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος
υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το εκτελέσει εις βάρος και για λογαριασµό του «άνευ ετέρου» και µε την
τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και
αριθµητικό έλεγχο των αναφεροµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα
και εγγράφως από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί
τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει
ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης
αυτής.
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Άρθρο 16ο Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο προσωπικό,
κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.
4412/2016, τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµόδιου οργάνου επίβλεψης του
έργου.
Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκοµίσει ή να
κατασκευάσει δείγµατα συγκεκριµένων τµηµάτων επιµέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισµός για
τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου δείγµατα
δεν θα χρησιµοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή της. Τα έξοδα και τα βάρη των
δειγµάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου.
Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής
παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 17ο Περιεχόµενο των τιµών µονάδας του τιµολογίου
Οι τιµές µονάδας του τιµολογίου αναφέρονται στις µονάδες τελειωµένης εργασίας ή προµήθειας
υλικών, δηλαδή οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στη µελέτη, τις
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, ανεξάρτητα των µικρών ή µεγάλων δυσχερειών, του αναδόχου µη
δικαιωµένου καµίας άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε
εργασίας. Ύστερα από τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:


Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή
τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, καθώς επίσης και η επιβάρυνση λόγω
ηµεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας (παραλαβή - επιστροφή µηχανήµατος), δυσµενείς
καιρικές συνθήκες (βλάβες, εορτές κλπ) ή επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντήρησης των
µηχανηµάτων. Οι δαπάνες µεταφοράς και επιστροφής των µηχανηµάτων και οι δαπάνες
εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.



Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού από
εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων, µηχανοδηγούς, τεχνίτες ειδικευµένους και
ανειδίκευτους, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, δώρα εορτών κ.λ.π.



Οι δαπάνες των απαιτουµένων για κάθε είδος εργασίας υλικών µετά της φορτοεκφορτώσεως και
µεταφοράς τους µε κάθε πρόσφορο µέσο από τον τόπο προµήθειας ή παραγωγής επί τόπου των
έργων, καθώς επίσης και κάθε υλικού µη ρητώς κατονοµαζοµένου, αλλά ενδεχοµένως
απαιτουµένου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.



Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών και αποζηµίωση εκτάσεων για την
προσωρινή µεταφορά ή αποθήκευσή τους.



Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φύλαξης των εργασιών, υλικών και µηχανηµάτων.
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Οι δαπάνες εκτελέσεως γενικά ορισµένων εργασιών ή µέρους αυτών µε χέρια εργατοτεχνιτών, στις
περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται να γίνει µε µηχανήµατα ή κρίνεται
απαραίτητο για την καλύτερη εκτέλεση εργασίας.



Κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας, όπως αναφέρεται στη σχετική τιµή του τιµολογίου (π.χ. σύσταση εργοταξίου,
συντήρηση οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης υλικών, ακώλυτη διεξαγωγή κυκλοφορίας
στην περιοχή του έργου, κ.λπ.). καµία αξίωση ή αµφισβήτηση µπορεί να θεµελιωθεί εκ των υστέρων
ή στις ποσότητες των υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία, στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών
είτε στις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών ύστερα από τη συµµετοχή των εργολάβων στη
δηµοπρασία.
Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται:



Οι δαπάνες συµµετοχής στο διαγωνισµό, δηµοσιεύσεων διακήρυξης, κηρύκεια, σύναψης
σύµβασης, εγκαταστάσεων, εκτέλεσης και παραλαβής έργων.



Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού του αναδόχου.



Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και οι δαπάνες για
την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση, κ.λπ.).



Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς επίσης και
κάθε φύσης αποζηµίωση προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη,



Έξοδα εγγυητικών επιστολών, παράβολα, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης
επιβαρύνσεις.



Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής υλικών και κάθε φύσης δοκιµές για την
παράδοση του έργου σε καλή λειτουργία.



Έξοδα καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και αποκοµίσεως προϊόντων σε θέσεις
επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία.



Η συνεργασία µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β΄).
Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο:



Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της εκτέλεσης
των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών υλικών και από άλλη
προγενέστερη εργολαβία.



Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων των τεχνικών έργων
που θα παραδοθούν στον ανάδοχο συνεπεία µικρών µεταβολών



Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, στατικών, φωτοτεχνικών και µελετών σήµανσης
εκτελούµενων έργων σε οδούς για στοιχεία της µελέτης, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά από
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τη µελέτη, που απαιτούνται για την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης, για την εκτέλεση γενικά
του έργου και τις επιµετρήσεις, τα οποία θα υποβληθούν και σε ψηφιακό αρχείο. Ο ανάδοχος µετά
την εγκατάστασή του στο έργο (όπου απαιτείται) υποχρεούται µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια να
προβεί στη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθµηση του έργου και ευθύνεται για την ακριβή τήρηση
των τοπογραφικών στοιχείων που του δόθηκαν. Τέλος σε περίπτωση που παρουσιαστούν
διαφορές µεταξύ διαγραµµάτων της µελέτης και των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους, ο
ανάδοχος οφείλει να προσαρµόσει κατάλληλα τη µελέτη.


Οι δαπάνες λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελούµενου έργου
πριν και µετά την εκτέλεση του, ηµερολόγιου έργου και βιβλίου καταµετρήσεων καθώς επίσης και
κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την έντεχνη και σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των
εργασιών ή απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου.



Οι δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των
επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου.



Οι δαπάνες καταβολής των τελών χρήσης Μηχανηµάτων Έργων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν
κατά την διάρκεια του έργου.



Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας
στην οποία αναδείχτηκε ανάδοχος, που εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του
έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου
έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την
αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Άρθρο 18ο Επιµέτρηση αφανών εργασιών
Η επιµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 151
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την παραλαβή
των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει τριµελή επιτροπή τεχνικών
υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισµός τριµελούς επιτροπής τεχνικών
υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή µπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά µέλη τεχνικούς
υπαλλήλους και τον επιβλέποντα.
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή
του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς,
ποσότητες που παραλαµβάνονται µε
ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την παραπάνω επιτροπή της
παραγράφου 2 του άρθρου 136 και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην
καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως, αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον
επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών
εργασιών.
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Η πρόσκληση του αναδόχου προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού
ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. Το πρωτόκολλο παραλαβής
εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό
διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο από κοινού µε την προσβολή της
εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης.
Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της
εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών που θα βεβαιούν ότι
εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν
τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν
εκτελέστηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν µπορούν να πιστοποιηθούν.
Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν αντιστοιχούν σε µικρότερες ποσότητες των συµβατικών και αυτές
γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία τότε τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν µε
βάση τις µικρότερες πραγµατικές ποσότητες.

Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες της
Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των ποσοτήτων µε επιτόπιο έλεγχο.

Άρθρο 19ο Επιµέτρηση εργασιών
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία
λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016 και τον εκπρόσωπο
του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο
µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού
εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο
Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. Ο δε, χαρακτηρισµός των εδαφών που
κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή,
η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής
Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στο Τιµολόγιο µελέτης του έργου και στις
εγκεκριµένες και ισχύουσες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κλπ). Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται
στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης αυτή θα επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση τις
πραγµατικά και µόνο εκτελεσθείσες µονάδες, µη λαµβάνοντας υπόψη οποιασδήποτε άλλης
συνήθειας. Θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν.
Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου
άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που
εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα
στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ή ζυγίσεως.
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το
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αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού
υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον
ανάδοχο». Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των επιµετρήσεων
από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να
εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και
διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/2016 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις,
µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη
διόρθωσή τους, η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία
και τον καλεί για την συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα
υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του
ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία τις ελέγχει, τις διορθώνει, τις εγκρίνει και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.
Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο
πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν
ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία
προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να
συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό.
Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες,
µπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη
αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από
σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του
Ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό.
∆ύο µήνες το αργότερο µετά την βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να υποβάλει στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επιµέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση»,
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών
επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παρ.3 του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Αν αυτές έχουν
ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω και αν
εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική
επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν
ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επιµέρους επιµετρήσεις
που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων
όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση
υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης µέσα σε δύο (2)
µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη
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επιµέτρηση.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο µηνών
από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος
του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών
(2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες
καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου
επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’
αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η
τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
Άρθρο 20ο Λογαριασµοί- Πιστοποιήσεις - Εντολές Πληρωµών
Οι πιστοποιήσεις, οι λογαριασµοί και οι εντολές πληρωµών των εκτελούµενων έργων θα γίνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης
και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται µε ευθύνη του
ανάδοχου, υπογράφονται απ’ αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 150 του N 4412/2016.
ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13, παρ.1 του Π.∆.171/87, για τις πληρωµές των έργων που εκτελούνται
σύµφωνα µε το παρόν διάταγµα εφαρµόζονται οι διατάξεις «περί οικονοµικής διοικήσεως και
λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων».
Οι λογαριασµοί δεν θα περιλαµβάνουν ηµιτελείς εργασίες.
Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’
εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν
δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου,
επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις
οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει
προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των
πιστοποιούµενων εργασιών του τρέχοντος λογαριασµού.
Το µητρώο των επιµέρους έργων θα παραδίδεται συνηµµένο µε τις επιµετρήσεις προκειµένου να
πληρωθεί η πιστοποίηση που τα αφορά.
Εφόσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσµατα δοκιµών υλικών (3Α, αµµοχάλικο,
σκυρόδεµα, ασφαλτικό κλπ) γίνεται κράτηση από τον επιβλέποντα στην αξία των παραπάνω υλικών
από 30% και άνω, η οποία και αποδίδεται µε την έκδοση των αποτελεσµάτων των δοκιµών.
Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους
εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε
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βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον
ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει
την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον
έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη
από τον ανάδοχο. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του
αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η
προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο
µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης.
Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει και τα
παρακάτω δικαιολογητικά:


Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία



Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας



Γραµµάτιο είσπραξης της υπέρ του ∆ηµοσίου καταβολής του φόρου εισοδήµατος που αντιστοιχεί
στην πιστοποίηση Βεβαίωση για εκκαθάριση ΙΚΑ



Λοιπές κρατήσεις όπως ορίζονται Άρθρο 22ο της παρούσας
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως, εκτός από τις καταβαλλόµενες κάθε φορά εισφορές στο ΙΚΑ και
τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, τις καθοριζόµενες από τους παραπάνω Οργανισµούς, επί
των µισθών και ηµεροµισθίων του προσλαµβανοµένου απ’ αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού και
κάθε φύσεως απασχολούµενου στα έργα προσωπικού του, να µεριµνά για τη µισθοδοσία του πιο
πάνω προσωπικού του και των κάθε φύσεως εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον
εργαζόµενο, ευθυνόµενος σε κάθε περίπτωση παραλείψεως και υποχρεούµενος στην καταβολή των
εισφορών µε δικές του δαπάνες χωρίς καµία επιβάρυνση του κυρίου του έργου.
Αν ο ανάδοχος δεν συνάψει τις παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, η επιβλέπουσα
Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή στην καταβολή των ασφάλιστρων σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου και κρατεί τις γενόµενες δαπάνες από τους λογαριασµούς του αναδόχου.
Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός θα εκδοθεί µετά την έγκριση από το ∆Σ Δήμου Δράμας του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου. Για την εξόφληση του λογαριασµού αυτού
υποχρεώνεται ο ανάδοχος να προσκοµίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση ΙΚΑ και του αντίστοιχου Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης, ότι ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του ή δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του
ΙΚΑ ή και του Επικουρικού Ταµείου στην περιοχή που εκτελείται το έργο.

Άρθρο 21ο Αναθεώρηση τιµών
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

Άρθρο 22ο Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις
Το έργο δεν απαλλάσσεται από φόρους, τέλη ή άλλες κρατήσεις, δικαιώµατος ή παραβόλου υπέρ του
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∆ηµοσίου ή παντός τρίτου, όπως επίσης και της προείσπραξης φόρου εισοδήµατος και υπόκειται
επίσης στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο
4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς
και της κράτησης 6%0, ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που
απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄
βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.] , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53
παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).
Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του δημοσίου όπως αυτή προβλέπεται στην παρ 6 του αρ. 36 του Ν
4412/16, η οποία θα αποδοθεί αρμοδίως μετά την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπει η ίδια διάταξη.
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων,
φόρων ή δασµών. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου.
Άρθρο 23ο Απολογιστικές εργασίες
Ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να
εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας
της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, εφόσον
επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του ίδιου Νόµου (τροποποίηση συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους). Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων
επειγουσών εργασιών του άρθρου 155 του ίδιου Νόµου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον
ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε
τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην
έκπτωση της δηµοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της
παραγράφου 2 του άρθρου 126 του Ν. 4412/2016, δηλαδή δεκαοκτώ τοις εκατό (18%). Στο ποσοστό
αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2
έως 6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 154 του Ν.4412/2016 εφαρµόζονται
ανάλογα.

Άρθρο 24ο Επείγουσες πρόσθετες Εργασίες
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016 (τροποποίηση συµβάσεων κατά
τη διάρκειά τους), αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες
εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία
των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154 του ίδιου Νόµου. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις
σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που
ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές
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µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Άρθρο 25ο Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Συµπληρωµατικές εργασίες –
Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών
Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών ή αυξοµείωσης των συµβατικών
εργασιών, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό
ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω
απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική
σύµβαση, µπορεί να συναφθεί σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι
συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια
σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα στον ∆ήµο (αναθέτουσα αρχή) ή όταν αυτές
οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες
για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των
συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των απαιτούµενων
µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις
εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.
Συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται
να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται
αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132
του Ν 4412/2016.
Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και,
προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού
συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης
λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες
της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6.
Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν:
Α. Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική
σύµβαση, από τα οποία καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων
κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου καθώς και
από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά
την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και
υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή,
καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση
Β. Με διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών η οποία θα ακολουθεί τις προβλέψεις της
υφιστάµενης νοµοθεσίας (παρ. 2β άρθρου 156 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει) εφόσον η δυνατότητα
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη µε τους
ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
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∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
Να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.
Να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Να χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
Να υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε,
αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται
υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη.
Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών
στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών».
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για
τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του οικείου
τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Οι δαπάνες των εργασιών αυτών που καλύπτονται είτε από τα απρόβλεπτα είτε από τη δαπάνη των
επί ελάττον εργασιών τιµολογούνται, χωρίς καµία προσαύξηση, µε τις συµβατικές ή τις νόµιµα
κανονιζόµενες ΤΜΝΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και
τις σχετικές οδηγίες – εγκυκλίους του ΥΠΟΜΕ∆Ι.
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η µεταφορά ποσών από την αναθεώρηση ή το Φ.Π.Α. για την
αντιµετώπιση οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.
Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών και των επί έλλατον δαπανών κάθε σύµβασης
συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που δεν µπορεί να συµπεριλάβει
συµπληρωµατικές εργασίες που έγιναν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων.
Για τις εργασίες των άρθρων 154 (απολογιστικές εργασίες) και 155 (επείγουσες και απρόβλεπτες
πρόσθετες εργασίες) του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ίδιου Νόµου, δεν
απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ή σύµβασης για
την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.
.Για τον κανονισµό τιµών µονάδας των νέων ή συµπληρωµατικών εργασιών εφαρµόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
∆ιευκρινίζεται ότι για τις «κατ’ αποκοπήν τιµές» ή οι τιµές της µελέτης του τιµολογίου του
συγκεκριµένου έργου που είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα σύνθετων
εργασιών ή είναι κατ’ αποκοπήν τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο, µε τα
έγγραφα της σύµβασης έχει εγκριθεί και ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών ή βασικών επί
µέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την «κατ’ αποκοπήν τιµή» και που
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περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, η οποία αποτελεί επίσης
συµβατικό τεύχος.
Οι τυχόν συµπληρωµατικές εργασίες παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης.
Άρθρο 26ο Σχέδιο και Φάκελος ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)
Ο ανάδοχος πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου µεριµνά για την εκπόνηση Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
σύµφωνα µε το Π.∆.305/1996 και την υπ΄ αριθµ. 433/19-9-2000 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1176Β΄/22-9-2000).
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ,
και Φ.Α.Υ.) Κανονιστικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους,
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του έργου , όπως εκφράζονται µέσω της
υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.)
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός
κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής:
∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και
υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας (Ν. 1568/85, Π∆ 17/96, Π∆ 305/96, Π∆ 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού
ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται
εγγράφως και κοινοποιείται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.
Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού
Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. ο ανάδοχος µπορεί να
συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/1999, Π.∆. 17/1996)
από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού
Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα Α.Υ.Ε. .
Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας.
Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και
τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής
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προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων.
Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από
την νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής.
∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χωρών, του εξοπλισµού, των
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία
ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για
την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να
τεκµηριώνονται γραπτά.
Άλλες προβλέψεις
- Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του
Σ.Ε.Π.Ε..
- Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε..
- Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο.
- Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και

τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας.
Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά
θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.)
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ
ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε.
Σε περίπτωση, που δεν έχει παραδοθεί από την υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο µαζί µε
την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
Γενικά
Είδος έργου και χρήση αυτού
Σύντοµη περιγραφή του έργου
Ακριβής διεύθυνση του έργου
Στοιχεία κυρίου του έργου
Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.
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Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις
θέσεις εργασίας. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και
πέριξ του εργοταξίου.
Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής
αχρήστων. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.
∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.
Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λπ. Και διατάξεις για πρόσδεση
κατά την εργασία σε ύψος.
Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας
κάθε φάσης και απόφασης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.
Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου
Μ= Μέτρια εκτίµηση
κινδύνου Υ= Υψηλή
εκτίµηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.
Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την
πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα Ι Ι
του άρθρου 12 του Π∆ 305/96 ).
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
.Α Γενικά
- Είδος έργου και χρήση αυτού
- Ακριβή διεύθυνση του έργου
- Αριθµό αδείας
- Στοιχεία του κυρίου του έργου
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- Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ..

.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου
- Τεχνική περιγραφή του έργου
- Παραδοχές µελέτης
- Τα σχέδια « ως κατασκευάστηκε »

.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ.
εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ.
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα ( ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων,
ατµού, κλπ. ) στην πυρασφάλεια κλπ. .
.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει:


Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου
από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε
περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.



Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες
χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.



Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική
συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο
µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. .
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη την
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ.
∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και
απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί στα Γ.Ε
& Ο.Ε.
Άρθρο 27ο Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),
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Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.)
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(Σ.Α.Υ.),
όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/145-01 και
∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της
κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει
/ εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη
τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),
Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας

(Φ.Α.Υ.) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του
Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. τα οποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο
έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός,
κλπ).
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δ. Να αναπροσαρµόσει τα Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138
παρ.7).
ε. Να τηρήσει τα Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10)
και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(Φ.Α.Υ.).
Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου.
Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ. προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.∆.305/96 (αρθ. 12
παράρτηµα II).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.,Φ.Α.Υ.) του έργου από
την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α` του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε

∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο
Ν.4412/2016 αρ. (170 και 171).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το

συνοδεύει καθ` όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι κ/889/2002
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. περιλαµβάνονται στην

ΕΓΚΥΚΛΙΟ
6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων

ασφάλειας και υγείας Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10(αρ.14παρ.1 και αρ. 17 § 1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας τηρείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 2 της ΥΑ
14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014).
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας
(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή
Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι
αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται
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ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα

εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το Η.Μ.Α. τηρείται, µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ
1241/Β/15.5.2014) και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για
ότι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το
αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ.
8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)

Για την πιστή εφαρµογή του Σ.Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α..
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός
του Σ.Α.Υ. και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων /
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ..
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96
(αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων
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κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη
- αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.
: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30,
32,45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.
109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους
από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση
του : Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Ερνοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση -

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών
και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού

: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07
(αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ:
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
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αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α
παρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β)
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες
: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, µέρος Β`, τµήµα II, παρ.7.4 και 8.5)
και το Π∆
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β`, τµήµα II,παρ.

8.1.γ και 8.2)
και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση,

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των
ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4.
παρ.7 ).

5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο,
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις :

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

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

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ.
IΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. IΙΙ),
Πυροσβεστική
∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. IΙΙ), Π∆ 305/96
(αρ.12
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης
έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. IΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
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Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λπ. µε χρήση
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου).
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆
305/96 (αρ. 12,
παραρτ.ΐν µέρος Β τµήµα II παρ.8.3 και παρ. 13).
6. Στο τέλος της παρούσας προσαρτάται κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις
που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

Άρθρο 28ο Πρόσθετες υποχρεώσεις για τη σήµανση των έργων και µέτρα ασφαλείας
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει µε τις δικές του δαπάνες κάθε µέτρο ασφαλείας που
επιβάλλεται, κατά την εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιµες ή όχι ώρες για την πρόβλεψη
ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του και κάθε άλλον τρίτο λαµβανοµένων υπόψη των
διατάξεων του Π.∆ 1073/81 ‘’περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού µηχανικού‘’. όπως ισχύει και του ΦΕΚ
420/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία των
πεζών».
Ο ανάδοχος, που έχει καθ’ όλη την διάρκεια του έργου την διεύθυνση αυτού, και η οποία ασκείται
στους τόπους κατασκευής από τεχνικούς υπαλλήλους του που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, έχει
αποκλειστικά την υποχρέωση δια του υπευθύνου του επί τόπου του έργου µηχανικού, να λαµβάνει
και να τηρεί όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την σχετική νοµοθεσία και την
σύµβαση, και να εκπονεί µε δική του ευθύνη κάθε σχετική µελέτη και να λαµβάνει όλα τα σχετικά
µέτρα. Στα νοµοθετήµατα Ν. 1396/83, Π.∆. 1073/81 και Π.∆. 778/80 όπου αναφέρεται η λέξη
επιβλέπων εννοείται ο υπεύθυνος της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης επιτόπου του έργου
µηχανικός, επειδή πρόκειται για δηµόσιο έργο.
Ο επιβλέπων µηχανικός του έργου που έχει ορισθεί από την ∆/νουσα Υπηρεσία έχει την υποχρέωση
να ασκεί συστηµατικό και ουσιαστικό έλεγχο στη λήψη και τήρηση των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας
από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και
την σύµβαση και να υποδεικνύει στον ανάδοχο την λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου στην περίπτωση
που το έργο εκτελείται χωρίς να τηρούνται αυτά.
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος ή στη
διαµόρφωση των πρανών µε κατάλληλη κλίση, όπως επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας.
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Ρητά καθορίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεως των παρειών ορύγµατος εν γένει ο
Ανάδοχος οφείλει οίκοθεν να προβαίνει στην εργασία αυτή, του Επιβλέποντος όµως δικαιουµένου να
κρίνει εκ των υστέρων περί δικαιολογηµένου ή µη αµέσου και χωρίς προηγούµενη συνεννόηση
επεµβάσεως καθώς και της εκτάσεως των εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει
κάθε νόµιµη αποζηµίωση, αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει εν γένει αστική και
ποινική ευθύνη.
Ο Επιβλέπων δικαιούται να επιβάλλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση προσθέτων αντιστηρίξεων ή
ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία κρίνει απαραίτητο.
Παρά το δικαίωµα αυτό του Εργοδότη, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτος
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών.
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αποδέχεται, ότι αναλαµβάνει µονοµερώς ακέραια κάθε
ποινική και αστική ευθύνη για κάθε τυχόν εργατικό ατύχηµα που συµβεί λόγω των έργων σε
οποιονδήποτε και δεν αποφευχθεί για οποιαδήποτε αιτία καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν
ζηµιών σε υπάρχοντα ή εκτελούµενα έργα, οικοδοµές και γενικά ιδιοκτησίες, εκτός από τις καθαιρέσεις
τις απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών, που προβλέπονται από τη µελέτη, ή αυτές που
ενέκρινε εγγράφως ο ενδιαφερόµενος και η Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κατά τις µεταφορές των διαφόρων υλικών µόνο τις υφιστάµενες οδούς
και σε καµία περίπτωση δεν θα διακόπτει έστω και παροδικά την κυκλοφορία τους µε την κατάληψη
χώρου για την τοποθέτηση υλικών ή µηχανηµάτων του.
Ο Ανάδοχος σε ότι αφορά την εργοταξιακή σήµανση, έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τις διατάξεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Έγκρισης: 1) Οδηγιών Μελετών
Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών και
Οδηγιών Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β`/20.5.2011)
Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά την λήξη λειτουργίας του εργοταξίου του και εφόσον υπάρχει ανοικτό
όρυγµα (µη επιχωµένο µέχρι την επιφάνεια του εδάφους) να το περιφράσσει µε σταθερή ασφαλή
περίφραξη και να τοποθετήσει ενηµερωτική πινακίδα µε τον τίτλο της επιχείρησης και του κυρίου του
έργου.

Άρθρο 29ο Κυκλοφοριακά Μέτρα. Μέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση
έργων στο οδικό δίκτυο
Όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργου το οποίο βρίσκεται ή καταλαµβάνει µικρό ή µεγάλο µέρος επί
του διαθέσιµου κυκλοφοριακού χώρου και επηρεάζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία σε υφιστάµενες
οδούς, τότε απαιτείται η λήψη κατάλληλων µέτρων που θα ελαχιστοποιούν την όχληση των χρηστών
της οδού και θα εξαλείφουν τον κίνδυνο ατυχηµάτων.
Η µελέτη σήµανσης και ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά µήκος οδού εν λειτουργία, εκπονείται από
µηχανικό, κάτοχο µελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, µε µέριµνα,
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου του έργου, και εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
Για τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια των έργων, είναι σκόπιµο να ζητείται
και η γνώµη της αρµόδιας ∆/νσης Τροχαίας για τα κυκλοφοριακά προβλήµατα στην περιοχή του
εργοταξίου, πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής µελέτης. Η συνεργασία µε την Τροχαία θα γίνεται
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πριν από την υποβολή, για την αστυνοµική αδειοδότηση της εγκεκριµένης από την Υπηρεσία µελέτης,
µε σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στην αρµόδια Τροχαία να προσφέρει τυχόν χρήσιµες παρατηρήσεις για
τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. Ο σχεδιασµός που προκύπτει από τη µελέτη πρέπει να
συµµορφώνεται µε:
α. τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της νοµοθεσίας περί εκτέλεσης έργων
β. την Υ.Α. ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Έγκρισης: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης
Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήµανσης
Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β`/20.5.2011)
γ. την υποχρέωση, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, να προβλέπεται ταχεία και ασφαλής διέλευση
οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνοµίας κλπ.).
δ. την υποχρέωση λήψης σύµφωνης γνώµης από τον Ο.Α.Σ.Θ και τον Σ.Α.Σ.Θ. σε περίπτωση που
από την εκτέλεση του έργου επηρεάζεται η λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας.

Άρθρο 30ο ∆οκιµές εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει µε δικές δαπάνες στις διενέργεια όλων των ελέγχων και
δοκιµών που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη [τεχνική περιγραφή, τιµολόγιο, Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές, Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) κλπ].
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά
του µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι
πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών
αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον
επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής.
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους να
συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και
λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που
εκτελέσθηκαν απ αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης
ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό
του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.
Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά
διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι
αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα
στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ΄ ευθείας, σε βάρος και λογαριασµό του αναδόχου.
Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον εντός
του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχτεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µη
παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.

Άρθρο 31ο ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών - ∆ιαχείριση αποβλήτων κατασκευής
ή κατεδάφισης
Για τη ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών-∆ιαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης,
θα εφαρµοσθεί η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄).
Με την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος ορίζεται ως διαχειριστής ανακυκλώσιµων υλικών για το
έργο και οφείλει να υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών. Επισηµαίνεται το άρθρο 7
της ΚΥΑ Αρ. 36259/1757/Ε103 ΦΕΚτΒ'/24.8.2010 όπου αναφέρεται στην απαίτηση διαχείρισης της
περίσσειας υλικών εκσκαφών, και απορριµµάτων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ.
Ο Ανάδοχος µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (AEKK), οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής
των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα
στοιχεία του υπόχρεου, τη ∆/νση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων, θα αναφέρονται
επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν,
βάσει των σχετικών παραστατικών (∆ελτίων Αποστολής, Τιµολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο
του εν λόγω συστήµατος.
Η µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την
κείµενη κατά περίπτωση σχετική νοµοθεσία.

Άρθρο 32ο Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Φθορές
από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στη αρχική κατάσταση
τις απαιτούµενες µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές
διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον
εντοιχισµό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη
αποζηµίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλεών, και αυλακών σε
κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει
τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δε
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του
44

έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα κ.λ.π.) και να
ρυθµίσει την εκτέλεση των εκτελούµενων απ αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µη παρεµποδίζεται η
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
Άρθρο 33ο Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου,
οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, από την υπογραφή της σύµβασης
ως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη του έργου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα
εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που
κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα
έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που
επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής (άρθρο 138 παρ. 14 του Ν
4412/2016).
Άρθρο 34ο Εξυπηρέτηση Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα κοινής
ωφέλειας που θα πρέπει να µετατεθούν από τους κυρίους τους.
Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε
διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, για λόγους
καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του.

Άρθρο 35ο Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων
Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε
αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του
που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη
χρήση κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, που θα συµβεί εντός του συµβατικού χρόνου
περαίωσης του έργου και του υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης (αρ. 171 του Ν.4412/2016), εκτός
από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή
βανδαλισµοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο
αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση.
Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων έχουν εφαρµογή όλες οι
προβλεπόµενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 36ο

Έκπτωση του Αναδόχου

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τον νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από
την εργολαβία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της σύµβασης:
i. την έναρξη των εργασιών ή
ii. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.

β) Υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση
χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική προθεσµία
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά
ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις
εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις τυχόν υπογραφείσες
συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το
συµφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η
παράταση χορηγείται στη περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των
προβλεπόµενων στις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει
προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν 4412/2016 για
την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρµογής
των διατάξεων αυτών η ένσταση του αναδόχου.
ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των
κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία
έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δυο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων
προειδοποιήσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
στ) ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή.
Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών
προθεσµιών.

Άρθρο 37ο Μητρώο Έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή
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παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του
Έργου.
Το Μητρώο του Έργου θα υποβάλλεται μαζί με την τελική επιμέτρηση και στην πλήρη μορφή του θα
περιλαμβάνει απαραιτήτως όσα έχουν εφαρμογή από τα παρακάτω:
1. Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των
δυσκολιών κ.λπ., καθώς και πίνακες απογραφής που εμφανίζουν όλα τα τεχνικά διακριτά αντικείμενα
που συγκροτούν το συνολικό έργο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
Τα επιμέρους έργα (διακριτά τμήματα) με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε
στήλες πινάκων, με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που ενσωματώθηκαν σε αυτά και τις
εγκρίσεις από την Υπηρεσία της χρήσης αυτών.
Εγκαταστάσεις που αφορούν δίκτυα άρδευσης - πυρόσβεσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης,
φωτεινής σηματοδότησης, οδοφωτισμού, συστημάτων ελέγχου υπογείων η υποθαλάσσιων έργων με
αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, μαζί με τα τεχνικά εγχειρίδια
(οδηγίες χρήσης μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ελέγχου κ.λπ.).
2. Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριμένων μελετών καθώς και των υποστηρικτικών αυτών, με τις
τελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις τους.
3. Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»). Τα σχέδια
αυτά θα είναι ως προς το είδος (οριζοντιογραφία, κάτοψη, τυπική διατομή, κάθετη τομή, μηκοτομή,
αξονομετρικά κ.λπ.), τις κλίμακες, τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες κ.λπ. σε πλήρη αντιστοιχία με εκείνα
των υφιστάμενων εγκεκριμένων μελετών και των μελετών εφαρμογής, θα συνταχθούν δε σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 696/1974.
4. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δημοσίων φορέων η ιδιωτικών
εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται μέσα στο εύρος κατάληψης που ορίζεται στην
εγκεκριμένη οριστική μελέτη του δημόσιου έργου και κατασκευάσθηκαν είτε από τον ανάδοχο του
έργου, είτε από τους φορείς (δημόσιους η ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν τα δίκτυα αυτά. Τα
σχέδια αυτά θα έχουν μορφή ανάλογη με εκείνη των σχεδίων που παρασχέθηκαν από τους παρόχους
των υπηρεσιών (δημοσίων φορέων η ιδιωτικών εταιρειών). Στα σχέδια αυτά, θα αποτυπώνεται
υποχρεωτικά και κάθε άλλο προϋφιστάμενο δίκτυο εντός του εύρους κατάληψης, εξαιτίας του οποίου
προέκυψε η οποιαδήποτε παραλλαγή η ανακατασκευή των δικτύων που ενσωματώθηκαν στο έργο.
5. Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν γενόμενες συμπληρωματικές
απαλλοτριώσεις. Στα σχέδια αυτά θα δείχνεται ο χωρισμός των επιμέρους επιφανειών ανάλογα με
την απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης, η πράξη Αναλογισμού κάθε επί μέρους απαλλοτρίωσης με
τα στοιχεία αυτής (αριθμός, ημερομηνία, κ.λπ.), καθώς και η πράξη εφαρμογής εφόσον υπάρχει.
6. Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.
7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές
έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες) που διεξήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
8. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων των αντίστοιχων
πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) (εφόσον
προβλέπεται τέτοιος/οι Ο.Π.Ε., σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Δη- μοπράτησης).
9. Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και
τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου.
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Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
• Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κ.λπ. για κάθε
στοιχείο της κατασκευής.
• Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο
μέλλον στις εγκαταστάσεις καθώς και στα δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων.
• Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου στο σύνολο του καθώς και των διακριτών
τμημάτων αυτού.
Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεται, ότι στο
τέλος
κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαμβανομένων σε αυτά
μηχανημάτων
με
όλα
τα
χαρακτηριστικά
τους,
τα
στοιχεία
κατασκευής
τους
(κατασκευαστής/προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις,
καταναλώσεις ενέργειας (ενεργειακή κλάση), προτεινόμενα ανταλλακτικά, κ.λπ.), και θα
επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες (στην Ελληνική Γλώσσα), εγκατάστασης και συντήρησης των
κατασκευαστών.
• Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που
τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικά.
Για έργα ειδικής μορφής μπορεί να προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και επιπλέον
απαιτήσεις αναφορικά με το Μητρώο του έργου.
Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης δοκιμαστική λειτουργία από τον ανάδοχο (π.χ.
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης, Βιολογικοί Καθαρισμοί κ.λπ.), το
Μητρώο θα περιλαμβάνει τεύχος στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι πραγματοποιηθείσες
λειτουργίες και δοκιμές και τα αποτελέσματα τους, θα παρουσιάζεται η οριστική αξιολόγηση των
δοκιμών και λειτουργιών και θα προτείνεται λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης για
τα διάφορα δυνατά σενάρια. Επίσης, θα περιγράφονται όλοι οι έλεγχοι του εξοπλισμού και οι
εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα προβλήματα λειτουργίας που
παρουσιάστηκαν και η επίλυσή τους.
Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο αφορά στοιχειώδη συντήρηση, ανακατασκευή η βελτίωση
τμήματος (η του συνόλου) υφιστάμενου (αρχικού) έργου, το υποβαλλόμενο Μητρώο θα αφορά το
τμήμα στο οποίο έγινε η επέμβαση (στοιχειώδης συντήρηση, ανακατασκευή, η βελτίωση) και θα
αποτελεί παράρτημα του υπάρχοντος Μητρώου, του υφιστάμενου (αρχικού) έργου, στο οποίο θα
αναφέρονται οι θέσεις των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν.
Εφόσον στο υφιστάμενο (αρχικό) έργο:
• Υπάρχει Μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόμενα
έχοντας σαν ψηφιακό υπόβαθρο το Μητρώο του υφιστάμενου (αρχικού) έργου, το οποίο του χορηγεί
η Υπηρεσία.
• Υπάρχει Μητρώο μόνο σε έντυπη μορφή, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόμενα
έχοντας σαν ψηφιακό υπόβαθρο το ψηφιοποιημένο με δική του δαπάνη, το Μητρώο του υφιστάμενου
(αρχικού) έργου, το οποίο του χορηγεί η υπηρεσία.
• Δεν υπάρχει Μητρώο, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόμενα, μόνο στις θέσεις που
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έγιναν οι επεμβάσεις, χωρίς αναφορά στο υφιστάμενο (αρχικό) έργο.
Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
• Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών (3) αντιτύπων σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφικής
ποιότητας και των ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά περίπτωση), σειράς εγχρώμων ψηφιακών
φωτογραφιών ανάλυσης >5,0 Mpixels των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και
εκτέλεσης δοκιμών.
• Μια βιντεοσκόπηση με ψηφιακή Βιντεοκάμερα (mini DV) με ανάλυση αισθητήρα >1,07 Mpixels,
συνολικής διάρκειας όχι μικρότερης της μίας ώρας, στην οποία θα παρουσιάζεται όλο το φάσμα
κατασκευής του έργου (φάσεις κατασκευής σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, παραγωγή
υλικών και εκτέλεση απαραίτητων δοκιμών). Τα σχόλια της ταινίας, μεταξύ άλλων, να δίνουν έμφαση
στις δράσεις και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα
του έργου. Θα παραδοθούν στην Υπηρεσία δύο (2) ολοκληρωμένα αντίτυπα.

Ψηφιακή μορφή παραδοτέων
1. Κάθε πληροφορία που αφορά την Οριζοντιογραφία και το Τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να
είναι σε vector format (Διανυσματική μορφή).
2. Οι υπόλοιπες πληροφορίες πλην της Οριζοντιογραφίας και του Τοπογραφικού διαγράμματος, θα
είναι σε vector format ή raster format και τα αρχεία αυτά θα περιέχουν υποχρεωτικά και κάνναβο
συντεταγμένων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87, ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστημα που
ενδεχόμενα καθιερωθεί μελλοντικά (Σημ.: Η παρούσα αναφορά για το προβολικό σύστημα διέπει και
όλες τις επόμενες αναφορές σε αυτό χωρίς ανάγκη επανάληψης).
3. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω:
3.1 Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα παραδίδονται σε format τύπου CAD
(τουλάχιστον έκδοσης 2010) και σε κάθε περίπτωση με αντίγραφο σε έκδοση CAD 2004.
3.2 Κάθε διακριτή πληροφορία θα είναι αποθηκευμένη σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο (layer)
και η υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (layers) με
στήλες: α) όνομα σχεδιαστικού επιπέδου, β) τύπος (γραμμή, επιφάνεια, σημείο), γ) περιγραφή.
3.3 Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά
επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα
πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries),
και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους.
3.4 Κάθε σχεδιαστικό επίπεδο της οριζοντιογραφίας θα περιέχει διευκρινιστικό property dialog καθώς
και πίνακες των συντεταγμένων σε διαφορετικές στήλες, π.χ. ο άξονας της ερυθράς θα έχει στο
property dialog τις συντεταγμένες Χ,Ψ,Ζ.
3.5 Το αρχείο της οριζοντιογραφίας δεν πρέπει να έχει υποστεί μετακίνηση, στροφή ή αλλαγή
κλίμακας.
3.6 Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα
πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87. Τα σχεδιαστικά αρχεία
θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής
των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου.
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3.7 Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος
συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας
συντεταγμένων.
3.8 Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από
τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικών φύλλων.
3.9 Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα περιλαμβάνουν κωδικούς και σύμβολα σύμφωνα με τις
Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.).
3.10 Στην περίπτωση υφισταμένων σχεδίων τα οποία:
3.10.1 Δεν έχουν υλοποιηθεί στο ΕΓΣΑ'87, τότε αυτά θα μετασχηματισθούν από το προβολικό
σύστημα που υλοποιήθηκαν στο ΕΓΣΑ'87 και οι μετασχηματισμοί θα δοθούν σε ξεχωριστό αρχείο.
3.10.2 Έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό σύστημα αναφοράς, τότε αυτά θα γεωαναφερθούν και η
πληροφορία που περιλαμβάνουν θα διανυσματοποιηθεί σε layer σύμφωνα με την περίπτωση 3.2.
3.11 Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD ή DVD τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν τα
εξής:
Ι. Το όνομα του αναδόχου.
ΙΙ. Τον τίτλο των παραδοτέων.
III. Τον αριθμό και το όνομα του τμήματος.
IV. Τον αριθμό της σύμβασης.
V. Την ημερομηνία παραγωγής.
VI. Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε έντυπη
μορφή.
Πέραν της παραπάνω ψηφιακής υποβολής, το Μητρώο του έργου θα υποβληθεί και σε έντυπη
μορφή. Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα
συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
Τα κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη.

Περιγραφή και κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων
Τοπογραφικό Διάγραμμα
1. Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο θα εφαρμόζεται η οριζοντιογραφία θα είναι σε κλίμακα
1:1000. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράμματος θα έχει ορισμένη αφετηρία στο προβολικό
σύστημα ΕΓΣΑ'87 ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστημα που ενδεχόμενα καθιερωθεί
μελλοντικά.
2. Η ζώνη εύρους κάλυψης του τοπογραφικού δια-γράμματος της περιοχής θα είναι εκείνη που
ορίζεται από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ή τα όρια απαλλοτριώσεων εφόσον αυτά είναι
μεγαλύτερα. Πάνω σ' αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα και σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layer)
θα φαίνονται οι ισοϋψείς καμπύλες, το τριγωνομετρικό, χωροσταθμικό, πολυγωνομετρικό δίκτυο
καθώς και οι δρόμοι πρόσβασης. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εμφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα
βρίσκεται διαφοροποιημένη σε ξεχωριστά επίπεδα (layers) π.χ. κάνναβος, χαρακτηριστικά στοιχεία
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εδάφους, υδρογραφία, γραμμές απότομης αλλαγής κλίσης (breaklines) κ.λπ.
3. Οι δανειοθάλαμοι, τα λατομεία και οι χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφής θα αποτυπώνονται
αποσπασματικά ώστε να εντοπίζονται χωροταξικά μαζί με τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά.
Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
Τα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα των δημοσίων φορέων η των ιδιωτικών εταιρειών, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά με τις παρακάτω πληροφορίες σε μορφή αρχείων κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου
(π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή ισοδύναμο):
1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση e-mail του παρόχου υπηρεσίας (δημοσίου
φορέα η ιδιωτικής εταιρείας) και όνομα αντιπροσώπου.
2. Παρεχόμενη υπηρεσία (π.χ. Υ.Τ. 1500V), κατηγορία και είδος ενσωματωμένων υλικών σύμφωνα
με την κωδικοποίηση του παρόχου υπηρεσίας (π.χ: αριθμός και διάμετρος καλωδίων, σωλήνων,
προστασία αυτών, λεπτομέρειες έδρασης μέγιστα και ελάχιστα διερχόμενα φορτία η παροχές, θέση
(συντεταγμένες) μαρτύρων, ειδική σήμανση αναγνώρισης κ.λπ.).
3. Σημεία αρχής και τέλους σε κάθε αλλαγή της κατεύθυνσης ή αλλαγή στη διατομή (π.χ. τροποποίηση
από ένα σε δύο καλώδια στην τάφρο).
4. Άλλες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους κατά τη διάρκεια επέμβασης σε αυτά και
λεπτομέρειες άλλων ειδικών προφυλάξεων.
Απαλλοτριώσεις
Δεδομένου ότι για τη κατασκευή του έργου, ο ανάδοχος κάνει χρήση (ή εγκαθιστά) τριγωνομετρικό,
πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο της υπόψη περιοχής, θα παραδίδονται διαγράμματα
τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου καθώς και οι παρακάτω πίνακες
συντεταγμένων σε μορφή αρχείων υπολογιστικού φύλλου (π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή
ισοδύναμο):
1. Τριγωνομετρικών σημείων (TRI.).
2. Πολυγωνομετρικών σημείων (POL.).
3. Πίνακες υψομέτρων χωροσταθμικών αφετηριών (HOR.).
Περιβάλλον
Σ' ένα αρχείο τύπου κειμένου, θα αναφέρονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (έκταση, σχήμα με τις
απαραίτητες διαστάσεις και βάθος) των επιφανειών που έχουν φυτευθεί, καθώς και πληροφορίες για
το υλικό (φυτική γή, κηπαίο χώμα, ανδρανή) που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Όλα τα παραπάνω σχεδιαστικά αρχεία θα μπορούν να παρουσιαστούν ταυτόχρονα και σε
γεωγραφική θέση επι-κάλυψης με το σχεδιαστικό αρχείο της Οριζοντιογραφίας στην οθόνη του Η/Υ,
με τη μορφή των reference files.
Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:50 ή σε άλλη κλίµακα που θα υποδειχθεί
από την υπηρεσία, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν τα οποία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή
διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης όπου θα σηµειώνεται η
θέση, το µέγεθος των κατασκευών και η συνδεσµολογία των συσκευών, µηχανηµάτων, δικτύων κ.λπ.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του ικανό αριθµό
φωτογραφιών έγχρωµων και ασπρόµαυρων πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο
ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες
θα φαίνονται όλες οι όψεις όλων των κτιρίων και όλες οι µικροκατασκευές, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές και θα εκτυπώνονται
σε τρία (3) αντίτυπα η καθεµία, σε µεγέθυνση 18 Χ 27, σε χαρτί λευκό σεµιτάτ. Η λήψη των
φωτογραφιών θα γίνεται µε χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής µε ανάλυση τουλάχιστον
5Mpixel, οι φωτογραφίες δε, θα παραδίδονται και σε ψηφιακή µορφή σε CD ή DVD.

Άρθρο 38ο Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή
τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά
και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες
και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση.
Η παραπάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016.
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου
(παρ. 5 άρθρου 169 του Ν 4412/2016).
Άρθρο 39ο Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου, ή του όλου
έργου µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του
εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα,
εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα
χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου
και του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι
απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία.
Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, µέσα
σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες
αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από
τον αµέσως επόµενο λογαριασµό.

Άρθρο 40ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών. ∆ιοικητική παραλαβή. Χρόνος εγγυήσεως.
Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016
Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016.
Ορίζεται χρόνος εγγυήσεως 15 µηνών, µετά την πάροδο του οποίου θα γίνει η οριστική παραλαβή
του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016.
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Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη
τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν
οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη
αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος παραµελήσει τη συντήρηση των έργων ή επέλθει ή επίκειται βλάβη αυτών, τότε
καλείται εγγράφως όπως µέσα σε ορισµένη προθεσµία συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν
δεν συµµορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από
την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του από τις κατατιθέµενες
εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σ’ αυτόν ποσά και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο
βεβαιώνεται σε βάρος του µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις
εισπράξεως δηµοτικών και κοινοτικών εσόδων.
Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και
η συχνότητα καταγραφής συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία.
Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170
και 171 του Ν.4412/2016.
Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή ή Οριστική Παραλαβή του Έργου είναι η εκπλήρωση της
υποχρέωσης του Αναδόχου, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 433 /19-9-2000 Υπουργικής Απόφασης,
ισχύουσας από 22-9-2000, κατάρτισης Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ενηµερωµένου
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π∆ 305/96.
Η διαπίστωση των ανωτέρω γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, και αναγράφεται
ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, στην περίπτωση δε που δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ. ή δεν
είναι αρκούντως ενηµερωµένος η Επιτροπή µπορεί να µην προβεί στην παραλαβή του Έργου.
Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρµόσθηκε και ενηµερώθηκε
µετά την Προσωρινή Παραλαβή, ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή
των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων.
Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και
λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν
σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.
Δράμα, Οκτώβριος 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.
Μόσχου Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗ.Μ.Α.ΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
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Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Π. ∆. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Π. ∆. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ 147/Α/93

Π. ∆. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Π. ∆. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Π. ∆. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Π. ∆. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Π. ∆. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 4412/16

ΦΕΚ 147/Α/16

Π. ∆. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Π. ∆. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π. ∆. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π. ∆. 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

Π. ∆. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Π. ∆. 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

Π. ∆. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π. ∆. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

Π. ∆. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. ∆. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. ∆. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Π. ∆. 1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Π. ∆. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π. ∆. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Π. ∆. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Π. ∆. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Π. ∆. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

54

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗ.Μ.Α.ΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

ΥΑ 14867/825/9.5.2014

ΦΕΚ 1241/Β/2014

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

ΥΑ 34331/∆9.8920

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ 301/Β/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ 73/Β/94

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ 978/Β/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

Π/208/12-9-03

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/∆/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,

ΦΕΚ 155/Β/96

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
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ΦΕΚ 2458/Β/2016

οικ/215/31-3-08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

