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ΕΙ∆ΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους ειδικούς
συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων
συµβατικών τευχών, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία
που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί
από τον ανάδοχο το έργο της επικεφαλίδας.
Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» του έργου, για την εκτέλεση του οποίου ο ανάδοχος θα πρέπει να
έχει εξασφαλισµένο τόσο τον απαιτούµενο ελάχιστο µηχανολογικό εξοπλισµό, όσο και το
αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό.

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε
ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών
καθορίζεται πάγια.
1.
Το Συµφωνητικό
2.
∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας
3.
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
4.
Το Τιµολόγιο Μελέτης
5.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
6.
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους (ΕΤΕΠ)
7.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
8.
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης
9.
Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την
Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον
Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία.
10. Το Χρονοδιάγραµµα - Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
Εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενη των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο,
επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα:
1. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016.
2. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
3. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι
οι διαγωνιζόµενοι επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και
ενηµερώθηκαν για τις γενικές και τοπικές συνθήκες του. Η ενηµέρωση αυτή αφορά κυρίως τις
διάφορες πηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη
δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί στο έργο εργατοτεχνικό προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό
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ρεύµα και δρόµοι προσπέλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις
διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των ποταµών ή χειµάρρων ή παλίρροιας ή άλλες φυσικές
συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την
ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής που είναι κατάλληλα και εκµεταλλεύσιµα, το
είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απαραίτητα πριν από την
έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες και
οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις
εργασίες, την πρόοδο και το κόστος του έργου σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί πλήρως µε τα
εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης και τα άλλα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας
που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση
της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες
τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει
πληροφορίες που αφορούν τους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για την
πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρµογή οι παρακάτω
διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν την ηµέρα που γίνεται ο διαγωνισµός µε όλες τις
αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις:
α) Το Κοινοτικό ∆ίκαιο
β) O Ν. 4412/16
γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας εργολαβίας
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση
του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά και παραπάνω.
Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός αν ρητά
προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος
στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα,
Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης)
όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.
Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, της Συγγραφής αυτής και
των άλλων τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης. Κάθε περίπτωση που δεν
προβλέπεται σ' αυτές, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις που ισχύουν και η διαφορά
που προκύπτει λύνεται δικαστικά.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επιµέρους εργασιών ισχύουν οι ακόλουθες
ΤΠ και Κανονισµοί:
- τα ∆ιεθνή Πρότυπα
- τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Σύµβαση θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 105 του Ν. 4412/16 και για συνολικό χρηµατικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς του
Αναδόχου, και θα είναι σύµφωνη µε όσα ορίζονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και στο άρθρο 95
του Ν. 4412/16.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον Ανάδοχο εγγύησης
καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο
72, παράγραφος 1β του Ν. 4412/16.
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ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Οι εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής θα εφαρµοσθούν όπως ακριβώς εγκρίθηκαν.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή να συντάξει τις παρακάτω µελέτες:
-εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, παραστεί ανάγκη σύνταξης συµπληρωµατικών
υπολογισµών ή σχεδίων, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει εγκαίρως για έγκριση τους αντίστοιχους
υπολογισµούς και σχέδια χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες
πριν από την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα παραπάνω δεν υποβληθούν
έγκαιρα η αντίστοιχη καθυστέρησή του έργου επιβαρύνει τον Ανάδοχο.
-µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του,
των κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την
Νοµοθεσία ή και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους
εργασιών. Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά
περίπτωση αρµόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα
των συναφών δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις
αδειών-εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης.
Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις
απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού
αιτήµατος του αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η
κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική
διαδικασία.

Άρθρο 197 N. 4412/16 Μελέτες εργολαβικών συµβάσεων
Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συµβάσεων δηµόσιων έργων, στις οποίες, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, αναλαµβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης µελέτης από την
εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δηµόσιο έργο, η µελέτη αυτή ή η
τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον εργοδότη, µόνον εφόσον έχει εκπονηθεί
και υπογραφεί νόµιµα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του µελετητή για την εκπόνηση των
µελετών δηµόσιων έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει
αποδεκτά από αυτήν ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος µελετητή
επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους του άρθρου 132 και κατόπιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας
Αρχής.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα
µε το άρθρο 145 του Νόµου 4412/16. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µήνα και πάντως ανά
ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα
συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική
ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό
διάγραµµα και σχετική έκθεση. 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. Αναπροσαρµογές του
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χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες
των εργασιών.
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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε 5 µήνες από την ηµεροµηνία της υπογραφής
της σύµβασης του έργου. Μέσα στην ανωτέρω προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί
µέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση
δοκιµές. Η προθεσµία αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης.
Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147
του Ν. 4412/16.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
Σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο
σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και
αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία
λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή
προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες
εργασίες, θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που
προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή
επανάληψης εργασιών αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, ββ) έκτακτα
περιστατικά και γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή
παρόδιους ιδιοκτήτες, δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση
του ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο
χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Σε περίπτωση υπέρβασης των συµβατικών τµηµατικών προθεσµιών αν υπάρχουν καθώς
και της ολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του αναδόχου ισχύουν οι ποινικές ρήτρες όπως
ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/16.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α - ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και
οφέλους του αναδόχου που ορίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) όπως καθορίζεται στο
άρθρο 53 του N. 4412/16.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν 4412/16:
- Μετά τη λήξη κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από
εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ΄ αυτόν.
- Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής
πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων
απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις
πιστοποιήσεις. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί.
- 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.
- Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε
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.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Για τον υπολογισµό του ποσού της αναθεώρησης, ισχύει το άρθρο 153 του Ν.
4412/16. Ως αφετηρία λαµβάνεται το τρίµηνο διενέργειας της δηµοπρασίας (υποβολή
προσφοράς), µε δικαίωµα αναθεώρησης από το αµέσως επόµενο τρίµηνο.

ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/16, όλες οι πληρωµές που γίνονται στον
ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε
καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική
παραλαβή. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
«προτελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο.
Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος
συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού
εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις
απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή
δικαστικής επίλυσης διαφορών.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρωµάτων οδικού δικτύου και ασφαλτοστρώσεων ΚΧ των ΤΚ ∆ήµου Κ.
Νευροκοπίου

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη
συνοδεύουν. Σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, ο φορέας κατασκευής του έργου
έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως
αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 του Ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.
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 του
άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν:
α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση.
Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να
συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β΄).
β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών της σύµβασης εκτέλεσης του
έργου
επιτρέπεται να µειωθούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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 επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16 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. Η πρόσκληση της 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.
Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ.) ο
ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:
1. Το είδος του υλικού (χυτοσιδηρά υλικά κλπ.)
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου
3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
4. Η θέση λήψης
5. Η θέση απόθεσης
6. Η ώρα φόρτωσης
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης
8. Το καθαρό βάρος
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ.
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρµόδιους υπάλληλους της
Υπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Εν
συνεχεία το παραπάνω δελτίο ζύγισης θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από
τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο
αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.
Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευθούν στη
συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη).
Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας.
Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων
και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του
υλικού.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να
µην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα
Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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. 4412/16
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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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.
Στο τέλος κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για
τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε
εργασία συνοπτική περιγραφή της, µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των
πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’
αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης
των εργασιών ή των πρωτοκόλλων.
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 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».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στις περιπτώσεις που ανατεθούν στον Ανάδοχο
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4412/16.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ)
Σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 4412/16 απαιτείται η εκπόνηση και
εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του
οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/
24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω
αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332)
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009
(Β΄ 125Β/ 27.01.2009). Στο παρόν έργο δεν απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή
Προγράµµατος Ποιότητας Έργου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από
ειδικευµένο προσωπικό κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/16 τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµόδιου
οργάνου της επίβλεψης του έργου.
Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι της
οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.
Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική
παραλαβή, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα υλικά και µηχανήµατα γενικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του Έργου θα
έχουν σήµανση CE και θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ. Επίσης θα είναι
αρίστης ποιότητας και απολύτως σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και τα συµβατικά δεδοµένα της
Εργολαβίας και θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία σχετικά µε την προέλευση,
διαστάσεις, αντοχή, ποιότητα, εµφάνιση κλπ., σύµφωνα και µε το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου
(Π.Π.Ε.), όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για µετρήσεις και
ελέγχους θα είναι διακριβωµένος.
Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την
παραγγελία και τουλάχιστον πριν από τριάντα (30) ηµέρες, να υποβάλλει για έγκριση στην
Υπηρεσία κατάσταση που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. που θα συνοδεύεται
από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ ένδειξη ότι τα
είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. Επίσης θα
παραδώσει στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στα έργα, µαζί µε
τα ονόµατα των προµηθευτών, πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν
δείγµατα θα υποβάλλονται πιστοποιητικά δοκιµών. Τα κατατιθέµενα δείγµατα πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή, και τα υλικά δεν θα χρησιµοποιηθούν πριν εγκριθούν τα
δείγµατα. Πρέπει να προβλεφθεί για τα δείγµατα ένας κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο
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Εργοτάξιο ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται. Με δαπάνες του Αναδόχου οι χώροι αυτοί αφαιρούνται
µετά από εντολή της επίβλεψης.
Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να εκτελεί δοκιµαστικές εφαρµογές κατασκευών, µε εντολή
της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να απoξηλώνει αυτές µετά την εκπλήρωση του σκοπού
τους.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών από τον
Ανάδοχο, απόρριψή τους από την Υπηρεσία και εκλογή νέων ειδών δεν θα αποτελεί λόγο για τον
Ανάδοχο να ζητήσει παράταση της συµβατικής προθεσµίας αποπεράτωσης του Έργου.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κάθε υλικό ή µηχάνηµα που κατά την κρίση
της δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές ή που δεν είναι σύµφωνο µε τα εγκριθέντα δείγµατα. Θα
µπορεί να παραπέµπει τα υλικά ή µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του
Αναδόχου.
Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα δε µηχανήµατα θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου του κατασκευαστή.
Οι παραγγελίες των υλικών και µηχανηµάτων θα γίνονται έγκαιρα µε αργότερη
ηµεροµηνία παραγγελίας την ηµεροµηνία που έχουν καθορίσει στο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Κατασκευής του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά ή µηχανήµατα
απαιτούµενα για την εκτέλεση των Έργων, ο Εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για
Γενικά Έξοδα και Όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης
και φύλαξης των υλικών αυτών.
Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών
που παραδίδονται σε αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε Πρωτόκολλο.
Μετά την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο αυτός φέρει όλους τους κινδύνους και ακέραια
την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβούν στα υλικά αυτά, από
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, πλην ανωτέρας βίας.

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ο καθορισµός από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών
(τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κλπ.) δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών
κατασκευών.
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από
τα σχέδια λεπτοµερειών, ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή τέλος από τις οδηγίες ή
διαταγές της
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, ως προς την άµεση
σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατά του.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής και ο
ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την
ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια προθεσµία από την κοινοποίηση
της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να
εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την
εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/16.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
4.1.1

Εργαστήριο ελέγχου υλικών

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο του
έργου, και να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό
προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85.
Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π.
Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
οποτεδήποτε και από την Υπηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο
εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων κατά τον χρόνο
κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων
και ερευνών.
Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων
εργασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών
που ισχύουν.

4.1.2

Υποχρεωτικές δοκιµές

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα µε
τις Π.Τ.Π. µε δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές που
θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κρατικό
εργαστήριο ή αντίστοιχο ιδιωτικό µε Υ.∆. που θα προσκοµίσει εντός 5 ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης και που θα συνοδεύεται από τις άδειες λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων
και Υ.∆. του νόµιµου εκπροσώπου αυτών ότι αποδέχεται την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών
στο υπόψη έργο. Ο ελάχιστος αριθµός των εκτελεστέων δοκιµών θα καθορίζεται από τις
προδιαγραφές και τους κανονισµούς.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών δοκιµών
εάν αυτό απαιτείται από το είδος των εργασιών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο
πίνακα και συνοδεύουν τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του έργου, και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτών.
Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των
ελαχίστων καθοριζοµένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 300€
ανά δεκάδα
ελλειπουσών δοκιµών και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της ∆/νουσας το έργο
Υπηρεσίας και εκπίπτει από τον επόµενο συντασσόµενο λογαρισµό του ανάδοχου. Η ποινική αυτή
ρήτρα είναι ανέκκλητη και δεν επιτρέπεται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν µέσω της λήψης
περισσότερων δοκιµών σε επόµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77
απόφαση τ. Υ.∆.Ε.
Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις - βάσεις)
συµπυκνωµένου πάχους 10cm ή άλλου πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική µελέτη του
έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται χωροσταθµικά.
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4.1.3

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών

Α΄ Συµπυκνώσεις
1. Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300m µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς
τµήµατος ανά κλάδο οδού
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
2. Επιχωµάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 1000m3 συµπυκνωµένου όγκου
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
3. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων για κάθε στρώση ανά 300m µήκους
κλάδου οδού
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
4. Βάσεων σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 200m µήκους κλάδου οδού
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
5. Ασφαλτικές επιστρώσεις ανά 200m µήκους κλάδου οδού
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
Β΄ Έλεγχος κοκκοµετρικής

διαβαθµίσεως

1. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 300m3
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
2. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 500m3
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
3. Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών, λεπτά σκυροδέµατα ανά 200m3
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
Γ΄ Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου
1. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500m3
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
2. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300m3
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
3. Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000m3
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
∆΄ Υγεία πετρωµάτων
Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000m 3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για
πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα.
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
Ε΄ ∆οκίµια σκυροδέµατος
Οι απαιτούµενες δειγµατοληψίες θα γίνουν σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ελληνικό Κανονισµό
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
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ΣΤ΄ Έλεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος
Ανά τρίωρη παραγωγή
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
Ζ΄ Ελεγχος χαρακτηριστικών

ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSALL

Για κάθε ηµερήσια παραγωγή
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
Η΄ Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του
ασφαλτοµίγµατος
Για κάθε ηµερήσια παραγωγή
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
Θ ' Ελεγχος προσδιορισµού υγρασίας
Για αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας
∆ΟΚΙΜΗ Mία (1)
Ι. Έλεγχος κατασκευασθέντα τάπητα κυκλοφορίας (καρώτα).
Προσδιορισµός ποσοστού ασφάλτου, εύρεση κοκοµετρικής διαβάθµισης και έλεγχος βαθµού
συµπύκνωσης σύµφωνα µε την παρ. 4.11 των Π.Τ.Π. Α265 και Α260 και έλεγχος τελικού
πάχους τάπητα και κατ' ελάχιστο 2 δοκιµές ∆οκιµές 3 ανά 4.000 µ2.
∆ιευκρίνιση
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων
και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές
δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο αριθµό δοκιµών,
που αναφέρονται ανωτέρω.
Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.∆.Ε.
που αφορά την δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµοποιουµένων στα δηµόσια
έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την Προσωρινή Παραλαβή, θα
συντάξει µε δαπάνες του και θα παραδώσει στην Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που θα συνιστούν
την εικόνα του Έργου όπως τούτο θα έχει τελικά κατασκευασθεί ώστε να είναι απόλυτα εφικτή η
κατάρτιση του Μητρώου του Έργου.
Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας και θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον πίνακα απογραφής, κατά τρόπο
περιληπτικό, των επιµέρους έργων που συγκροτούν το όλο έργο.
Ειδικότερα είναι υποχρεωµένος να παραδώσει όλα τα σχέδια του έργου, µετά τις
εγκεκριµένες τροποποιήσεις τους σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατικά εκτελέστηκαν, σε ψηφιακή
µορφή, σύµφωνα µε την κλίµακα και τα πρότυπα των αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης ή άλλη
λεπτοµερέστερη κλίµακα εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία.
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο ανάλογος τίτλος, κατά τα πρότυπα της µελέτης
και µε την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε». Στα σχέδια αυτά θα φαίνονται αναλυτικά οι
εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα
είναι λεπτοµερέστατα και συµπληρωµένα µε σηµειώσεις-παρατηρήσεις, όπου χρειάζεται.
Απαραίτητα θα περιέχεται η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των έργων µε τις εξαρτήσεις τους από
σταθερά σηµεία.
∆ιαγράµµατα σε ψηφιακή µορφή σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν
και αυτών για τις οποίες θεσπίστηκε δουλεία διέλευσης.
Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων
(υψόµετρα - συντεταγµένες) µαζί µε τα σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις τους.
Τεύχος µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα των δοκιµών και ελέγχων.
Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους, καλής κατασκευής, θα
συνταχθούν σε 3 σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιµετρήσεων, τα οποία θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις θα αποπερατωθεί το έργο.
Επίσης τεύχος τεχνικής έκθεσης, που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την
κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης,
όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα µπορούσε
µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο Έργο.
Ο Ανάδοχος θα πάρει και θα εκτυπώσει µε δαπάνες του φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων
κατασκευής του Έργου, αρχίζοντας από την υπάρχουσα κατάσταση πριν την έναρξη των εργασιών,
µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα τις
παραδώσει στην Υπηρεσία.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και των φωτογραφιών, θα είναι επιπροσθέτως
των άνω απαιτήσεων, και µηχανογραφηµένα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα
παραδοθούν στην Υπηρεσία τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.
Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, µετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί
στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο των έργων.
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή,
µετρείται πάντοτε από της βεβαιούµενης περαιώσεως του έργου αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, διαφορετικά από την
ηµεροµηνία που υποβλήθηκε, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε, η τελική επιµέτρηση
σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 µήνες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί µε αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα
σε άριστη κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής
παραλαβής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη
αιτία, ισχύει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 4412/16.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τµήµα του έργου για να χρησιµοποιηθεί και µετά την
αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, είναι υποχρεωµένος µε δική του δαπάνη να αφαιρέσει και
αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές
εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, καθώς επίσης τα απορρίµµατα, εργαλεία, σκαλωσιές,
µηχανήµατα, περίσσεια υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ.
Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει
η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους
οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστηµένο και να παραδώσει εντελώς καθαρές τόσο τις κατασκευές
όσο και τους γύρω χώρους του
εργοταξίου και γενικά να φροντίσει για κάθε τι που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. ή είναι απαραίτητο
για την παράδοση του έργου σε κατάσταση εύρυθµης λειτουργίας κατά τους όρους της σύµβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που
κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών)
και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι που την
επέβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλπ. σε
ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις
και κάθε είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των εργοταξίων.
Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας πρέπει ο Ανάδοχος
να αρχίσει τις παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει µέσα σε εύλογη προθεσµία, διαφορετικά
γίνονται σε βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση που θα
συνταχθεί ύστερα από αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εµπρόθεσµη
αποπεράτωση ολόκληρου του έργου ή ενός µέρους του.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Οι διαδικασίες και προθεσµίες προσωρινής παραλαβής, καθώς και οριστικής παραλαβής του
έργου καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16.
Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16.
Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Για τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138
του N.4412/16.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την εφαρµογή στο έδαφος των εγκεκριµένων
χαράξεων µετά απαιτούµενα για αυτό υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και τα αντίστοιχα
σχέδια, οι δαπάνες για τις καταµετρήσεις γενικά, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και
η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες
ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και γενικά κάθε δαπάνη για την κατασκευή των έργων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις
διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε
διαστάσεις 18 Χ 24εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο
Υπηρεσία, και σε ψηφιακή µορφή.
Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και δύο
έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα
πρέπει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, µελετητής,
κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες κατασκευής όλων των επιπλέον τεχνικών
έργων του δρόµου, που ενδεχοµένως να χρειαστούν, και να προβεί στην αποτύπωση της περιοχής
κάθε τεχνικού, χωρίς πρόσθετη αµοιβή αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανοιγµένη προσφορά
του. Οι παραπάνω µελέτες θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
και καµία εργασία κατασκευής των παραπάνω τεχνικών δεν θα πρέπει να αρχίσει αν προηγούµενα
δεν εγκριθούν οι σχετικές µελέτες. Ο τύπος των τεχνικών και η θέση τους θα καθορίζονται από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εφ’ όσον δεν ορίζονται στην µελέτη.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του Ν4412/16, ο
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή
του έργου και δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη του αυτή οι διάφοροι έλεγχοι που γίνονται από
την Υπηρεσία.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι µοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή γενικά των υλικών που θα
χρησιµοποιήσει στο έργο, τον τρόπο που θα τα χρησιµοποιήσει και γενικά για την εκτέλεση της
εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της Συγγραφής αυτής, των σχετικών Πρότυπων ΕΛΟΤ και ΕΝ
Τεχνικών Προδιαγραφών και των άλλων συµβατικών τευχών και σχεδίων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις µελέτες που
του χορηγεί η Υπηρεσία, τις έγγραφες οδηγίες και τις εγκριµένες προδιαγραφές, να εφαρµόσει στο
έδαφος τις µελέτες, µε την παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, να κάνει τις απαραίτητες
αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, να ελέγξει και να συγκεντρώσει τα
απαραίτητα συµπληρωµατικά στοιχεία για τη συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκριµένων
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στοιχείων της οριστικής µελέτης και να πραγµατοποιήσει τη σήµανση της περιοχής που
καταλαµβάνει το έργο.
Ανάλογη υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τις έγγραφες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις
της µελέτης του έργου που είναι υποχρεωτικές γι’ αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφοι 2,
3 και 4 του Ν. 3669/2008 και τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και της ∆ιακήρυξης.
Για τις απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες, η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν δυνατόν
να προβλεφθεί και η ανάγκη εκπόνησης τους προέκυψε µετά την υπογραφή της σύµβασης του
έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί
στη σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών
(αντισεισµικού κλπ). Για τη σύνταξη των ανωτέρω µελετών, που θα ζητούνται εγγράφως από την
υπηρεσία, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή που θα καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της
µελέτης του έργου. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου.
Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(Π.∆.696/74 Ν.1418/84, Ν 3010/02 κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση
που συνιστά τον ανάδοχο οµάδα µελετητών, που θα διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες
διατάξεις προσόντα.
Οι µελέτες θα υποβάλλονται στα απαιτούµενα αντίγραφα µαζί µε τα διαφανή σχέδια, θα
συντάσσονται δε σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές εγκυκλίους.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Κατά την υπογραφή της Συµβάσεως κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην
Υπηρεσία τον Αντίκλητο του τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και εντεταλµένο
προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν.4412/16 η διευθυνση του έργου από την πλευρά του
αναδόχου στον τόπο κατασκευής του έργου γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα
προσόντα και είναι αποδεκτοί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί τόπου του έργου παρουσία
τεχνιού στελέχουςή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και αναλόγη µε τη φύση και
το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµία περίπτωση
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος
παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 164 του Ν. 4412/16, η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο
στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά
υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η
υποκατάστασηµαπαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει
ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου
χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. ∆εν
θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων
εργασιών τουέργου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση
εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία σε
εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

19

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρωµάτων οδικού δικτύου και ασφαλτοστρώσεων ΚΧ των ΤΚ ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου

Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα
κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο
στις εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή άλλους Αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους Αναδόχους των
εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της
περιοχής του Έργου ή για το έργο.

Άρθρο 1.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.

6.1.1
α) 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 και για τη λήψη µέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του
κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε
ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων,
ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει
να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β΄ 686) και
∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), 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.
β) Είναι υποχρεωµένος 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.β 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).

6.1.2

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:

6.1.2.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι
από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆
305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του
άρθρου 12 του Π∆
305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο ποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και
την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε
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την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9)
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08
(αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση
των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για
όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις
ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α) Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ) Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ) Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα
που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
6.1.2.2 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).
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό
εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους
κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
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
ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
6.1.2.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε
συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις,
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς
του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και
την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
6.1.2.4
Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
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Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το
Η.Μ.Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και
επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.

6.1.3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

6.1.3.1 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 :
-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).
-Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας: Π∆
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
παρ.2).
-Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους τ ων
εγκαταστάσεων αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
-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).
-Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
-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).
Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος υποχρεούται:
1. 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)
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2.

3.

4.

5.

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).
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).
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. IV µέρος Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12
παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού:
Ν. 3542/07 (αρ.30).
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. 3641), Π∆ 82/10.

Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία των µηχανηµάτων του (χωµατουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των
µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και
καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00
και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ.4α, παρ.3 & 6).
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7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).
Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα,
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των
εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω
νοµοθετήµατα:
Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆
455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).
Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες:
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 και
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14).
Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν
τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A.ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ 147/Α/93

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99
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Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Β.ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. ∆. 413/77
Π. ∆. 95/78

ΦΕΚ 128/Α/77
ΦΕΚ 20/Α/78

Π. ∆. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

Π. ∆. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. ∆. 1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Π. ∆. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

Π. ∆. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Π. ∆. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Π. ∆. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

Π. ∆. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

Π. ∆. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Π. ∆. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Π. ∆. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Π. ∆. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

Π. ∆. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Π. ∆. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Π. ∆. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

Π. ∆. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Π. ∆. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Π. ∆. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Π. ∆. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π. ∆. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Π. ∆. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π. ∆. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. ∆. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/ 93

ΦΕΚ 765/Β/93

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

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
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ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

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
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 1176/Β/00
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,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 155/Β/96

∆.ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οικ/215/31-3-08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόµενο να υπάρχουν στην περιοχή
του έργου εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. που θα πρέπει να µετατοπιστούν
από τους ιδιοκτήτες τους.
Ο Ανάδοχος δεν έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµειξη στις εργασίες αυτές (εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.) έχει όµως την υποχρέωση να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την
εκτέλεσή τους και δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα
παρουσιαστούν στις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος.
Ο Ανάδοχος, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και
πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν
αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό
τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία τους προς
αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης τη φροντίδα (όχι τη δαπάνη) για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων µε
τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, κλπ.).
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι
εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων
(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων
ασφαλείας
προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη
σήµανση, αυτόµατα σήµατα που αναβοσβήνουν (FLASH-LIGHTS) και κατάλληλες περιφράξεις
ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει.
Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του
ανάδοχου για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα
εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται ευθύνη και
δαπάνη του ανάδοχου.
Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη
των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας.
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε
γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση
τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη
περιορισµούς στα
κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό
να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο
µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή
χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά
τεύχη.
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο
Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και,
επιπλέον θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης
των φθορών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς
και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων
(εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε
µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.
Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας
καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση
εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες
προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους
απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα
πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά
τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη.
Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις
της κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους
της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης
αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί
ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν
υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της
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∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση
µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής
Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί,
όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε
έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή.
Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ.
σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ,
επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες
τοπικές ρυθµίσεις.
Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες,
αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία
ασφάλειας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του
άρθρου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική
στιγµή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες
κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν
την κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα
χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς
(από τη διακίνηση των
µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση
υλικών, τη δηµιουργία
βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε
µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά
µέτρα/έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της
φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της
καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του
οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες
οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα
δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της
εκτέλεσης
των
έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη
ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και
λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα
πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η
οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της
κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία
των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την
εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην προσφορά του.
Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από
τον Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του
Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω
κατασκευή προστατευτικής σκεπής.
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Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή
τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν
εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης
τροχοφόρων ή πεζών.
Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων
στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του
άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553
Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές
και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών
αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός
ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003
απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418
1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων
αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του
Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει
το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου
συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών
κυρώσεων, µια από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων).
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους /
περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές
µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής
τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου,
στο οποίο ο Ανάδοχος θα
πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές,
αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
(1)

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων.
(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. Οι
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται
δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου.
(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από
το Ν.∆. 400/1970, όπως ισχύει.
(5) Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές,
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα
ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
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(6) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις:
θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών
τευχών και θα τυγχάνουν της αποδοχής του κυρίου του έργου.
Η αποδοχή του κύριου του έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών
συµβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των συµβατικών τευχών.
(7) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφάλισης,
θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.
(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 489/76
και το Π∆ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από
τους όρους του ασφαλιστηρίου.
(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που
αναφέρονται στις παραγράφους 7.10.4., 7.10.5. και 7.10.6. και σύµφωνα µε τις ειδικές
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 7.10.7 του παρόντος άρθρου.
(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ.
(11) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.
(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών:
κάθε στοιχείο που έθεσε ο κύριος του έργου υπόψη των
διαγωνιζοµένων κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε
ως διαγωνιζόµενος
κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων
κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο κύριος του έργου θέτει υπόψη του Αναδόχου.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ.
από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών.
(13) Ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα:
να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό του κυρίου του έργου άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα
του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.
(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της παραγράφου 7.10.4 οι
ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία
να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της παρούσας περί ασφαλίσεων και
ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και
απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα.
Όµοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 7.10.6, εφόσον τούτο αναφέρεται
σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας
βάσης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα
ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου
περιεχοµένου µε την προηγούµενη υποπαράγραφο.
(15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
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Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην
αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση
προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο.
Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί
από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.
Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του
(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής
σύµβασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15)
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3263/04.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές
του υποχρεώσεις, ο κύριος του έργου δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές
δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα
πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση.
(3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, ο κύριος
του έργου έχει το δικαίωµα:
να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε
να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης
εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε
να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες
είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο.
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται:
για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους,
και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των
οφειλοµένων ποσών.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο κύριος του έργου για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση
των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και
για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια
περίπτωση, η εκ µέρους του κύριος του έργου είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που
κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε τη παράγραφο
7.10.2(3) ανωτέρω.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους
των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο κύριος του έργου έχει το
δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω.
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική
σύµβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την
αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ.,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο κύριος του έργου, σε περίπτωση δυστροπίας του
Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα
οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω.
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το
έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων
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κινδύνων από τον κύριο του έργου και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον
Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω.
∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων
(1)

Ο κύριος του έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των
όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων
των συµβατικών τευχών.
(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού,
τις ασφαλιστικές συµβάσεις. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των
ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση.
(3)

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής
των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι
ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή όλων των σχετικών
απαιτήσεών του.

(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του κυρίου του έργου επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα
επόµενα:
i.

Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του κυρίου του έργου. Προς
τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του κυρίου του
έργου, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο.
ii.
Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον κύριο του
έργου, τότε αυτός δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παρ. 7.10.2(1) της παρούσας.
(5) Σε περίπτωση συµφωνίας του κυρίου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο
ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά
καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 7.3 της
παρούσας.
(6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε
αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη
σύµβαση του έργου.
(7)
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 7.10.3(4)i ή
7.10.3(5) ο κύριος του έργου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο
61 του Ν.3669/2008 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της
επιλογής του και στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου.
Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου
1.3.2

Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου»

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε
τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό
τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή
αρνητικών).
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα,
την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό
συµβατικό τίµηµα του έργου.
(3)
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής,
µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία
περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη της µελέτης
οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά,
κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική
κάλυψη θα παρέχεται για:
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(4)
(5)
(6)

(7)

βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και
εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας)
βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και
ζηµιογόνα συµβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας).
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους
µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο.
Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις
αιτίες που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας.
Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται
του δικαιώµατος της υποασφάλισης.
Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες ή/και
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανικός
εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) µήνες της
περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται
στην περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των
συµβατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηµα συντήρησης, που ενδεχόµενα
προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζηµιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον
Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης.

1.3.3

Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας
(Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων)

(1)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων
και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές
βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και
ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής,
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων,
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /
εγκαταστάσεις.
(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.
(3) Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό.

(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000€
σε πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον
αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων
Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000€
(β) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά
άτοµο και ατύχηµα
(γ)
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά Ελάχιστο συνιστώµενο 750.000€
από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον
αριθµό των παθόντων
Ελάχιστο συνιστώµενο 1.500.000€
(δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε
όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο
συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόµενο
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πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται
εγκαίρως στον κύριο του έργου για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των
ασφαλιστών ορίζεται στο πίνακα της προηγουµένης.
1.3.4

Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού

(1)

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή
εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.
(2)
Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την
ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται
για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον
ίδιας δυναµικότητας.
(3) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς
(εξαιρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ.
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία
περιστατικά.
(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον κύριο του
έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για
περίπτωση ανωτέρας βίας.
(5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους τυχαίους
ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου.
Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το
προσωπικό, ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.
(2)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του,
ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες,
αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το
κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι,
προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.
(3)
Ο κύριος του έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 7.10.5(1) και
7.10.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά στοιχεία
για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων.
(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.
Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών/µελετητών
(1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της
επαγγελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει για
την τυχόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα
απορρέουν
από σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων
(Professional Indemnity Insurance
- Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους µελετητές
(από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια βάση
(Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να
χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης.
(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα
και από το Ν.3316/05, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο και
άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη σε
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σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου. Με το ίδιο
ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το
κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον προκύπτει
υπαιτιότητα του µελετητή.
(3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από τον
κύριο του έργου δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή.
(4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον κύριο του
έργου, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 7.10.4
της παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή γίνεται
επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy)
συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7.10.1(14) ανωτέρω.
(5)

Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα
θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της µελέτης, κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις του
άρθρου 31 του Ν.
3316/05 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου,
στο οποίο αναφέρεται.

Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 7.10.4. και 7.10.6. της παρούσας θα
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
(1)
Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης
προσωπικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν
στα
πλαίσια
του συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο κύριος του έργου, η
εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι
Μελετητές του έργου.
(2) Ο κύριος του έργου, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι
σύµβουλοι του κυρίου του έργου (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής
κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross
liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων.
(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:
του Αναδόχου
ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του ή/και του κυρίου του έργου
ή/και των εκπροσωπουσών του κυρίου του έργου Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους ή/και
µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω µε την αιτίαση ευθύνης τους ή
συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για
βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η
ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ.,
που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται
εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειµένου
η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. αποζηµίωση,
πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της
Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας
για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία
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µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του
Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση.
(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου, της
Υπηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών της
και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη,
όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω προσώπων.
(6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε
συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της
ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία.
(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 7.10.4 και 7.10.6, θα καλύπτεται
και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του προσωπικού των, που
απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).

ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φυλάγει υπεύθυνα και µε δική του δαπάνη τα
µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιµοποιήσει ή
να τα ενσωµατώσει σ' αυτό.
Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά
βοηθητικών µη µόνιµων κατασκευών), που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της
εργολαβίας, θα ανεγερθούν από τον Ανάδοχο µε δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις
που επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή από άλλες αρµόδιες αρχές.
Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να πάρει όλα τα απαραίτητα
µέτρα για να µη γίνουν ζηµίες σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο. Για τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος θα
πληρωθεί µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε τιµές µονάδας νέων εργασιών για όσες
εργασίες δεν περιλαµβάνονται σ' αυτό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ:
- η ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία που αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων
- άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις που αφορούν τα συνοδά έργα.
Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών:
1. αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της διατάραξης του Περιβάλλοντος
2. λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας της υπάρχουσας βλάστησης
3. πλήρης έλεγχος των κάθε λογής αποβλήτων
Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος παραλείπει συστηµατικά την
τήρηση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, κινείται διαδικασία έκπτωσής του .
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K.Νευροκόπι ,2-11-2017
Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
Τεχνικών Έργων

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών
Yυπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Χαριζάνης ∆ηµήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
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