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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1  ο   - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  εργολαβίας  είναι  η  «Συντήρηση  πλακοστρώσεων,
πεζοδρομίων  και  κοινόχρηστων  χώρων  ετών  2015-2016»  σύμφωνα  με  τις  εγκεκριμένες
μελέτες εφαρμογής και τους όρους των εγκεκριμένων τευχών μελέτης και δημοπράτησης του.

Άρθρο 2  ο   – ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η  αρχική  συμβατική  χρηματική  αξια  της  εργολαβιας  ειναι  το  συνολικό  ποσό  της
Προσφορας του αναδόχου, προσαυξημενο κατα το ποσό των απροβλεπτων δαπανων και
της δαπανης αναθεωρησης επανυπολογιζομενων μετα την εκπτωση, που περιεχονται στον
προϋπολογισμό μελετης. 

Άρθρο 3  ο   – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Συμβατικες τιμες της εργολαβιας ειναι,  οι  τιμες μοναδος του Τιμολογιου της μελετης,
μειωμενες  κατα  το  αντιστοιχο  ποσοστό  εκπτωσης  που  προσεφερε  ο  αναδοχος  στην
προσφορα εκπτωσεων και αυξημενες κατα το εργολαβικό ποσοστό για γενικα εξοδα και για
το όφελος του αναδόχου. 

Άρθρο 4  ο   – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. Ο Ν.  3669/2008  «Κυρωση της  κωδικοποιησης  της  νομοθεσιας  κατασκευής  δημοσιων
εργων» (ΚΔΕ) 

2. Ο Ν.1418/84 «Δημόσια εργα και ρυθμισεις συναφων θεματων» όπως τροποποιήθηκε και
ισχυει. 

3. Το  ΠΔ  472/85  σε  εφαρμογή  των  αρθρων  15,  16  και  17  του  Ν.1418/84,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχυει. 



4. Το ΠΔ 609/85 Κατασκευή Δημ. Εργων σε εκτελεση του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε
και ισχυει. 

5. Η Ε 50/4-4-1984 (πρωτες οδηγιες για το νεο Ν.1418/84) 

6. Η  ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85  σχετική  με  τα  μητρωα  επιχειρήσεων  κατασκευής
Δημοσιων Εργων και αλλες ρυθμισεις όπως τροποποιήθηκε και ισχυει 

7. Η Ε 60/11-4-85 οδηγιες για την εφαρμογή των νεων οριων προϋπολογισμου εργων και
την Δ17/01/40/Φ.Ν.294/4-4-90 απόφαση Υπουργου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως τροποποιήθηκε
και ισχυει 

8. Ο  Ν679/77  όπως  ισχυει  μετα  το  αρθρο  28  παρ.  Ιβ  και  παρ.  2α  του  Ν1418/84  ο
Ν2386/1953 συμφωνα με το Ν.1418/84 αρθρο 28 παρ 2β. 

9. Οι διαταξεις για την ΤΟΠΙΚΗ Αυτοδιοικηση καθως και το ΠΔ171/87 «Περι οργανων που
αποφασιζουν και ειδικες ρυθμισεις σε θεματα εργων που εκτελουνται από τους ΟΤΑ» 

10. Ο  Οργανισμός  Εσωτερικής  Οργανωσης  και  Λειτουργιας  των  υπηρεσιων  του  Δήμου
Μυκόνου. 

11. το ΠΔ 13-08-1976 ΦΕΚ 336΄Δ. “Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης
του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυκόνου.¨

12. Ο Ν. 3463/2006 «Κωδικας Δήμων & Κοινοτήτων» 

13. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τευχος Α’) «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοικησης
και της Αποκεντρωμενης Διοικησης – Πρόγραμμα Καλλικρατης» 

14. Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις (εφόσον δεν
περιλαμβανονται  στην κωδικοποιηση),  καθως και  λοιπες διαταξεις  που αναφερονται
ρητα ή απορρεουν από τα οριζόμενα στα συμβατικα τευχη της παρουσας εργολαβιας
και γενικότερα καθε διαταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκυκλιος που διεπει
την αναθεση και εκτελεση του εργου, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα. 

Άρθρο 5  ο   - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

1. Συμβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο ειδικό άρθρο
της διακήρυξης και ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας, στην περίπτωση που
εμφανίζεται ασυμφωνία όρων μεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:

1 Το συμφωνητικό 
2 Η παρούσα Διακήρυξη
3 Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
4 Το τιμολόγιο Μελέτης 
5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6 Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα

τους , (Τ.Σ.Υ.)
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  τελικά  θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο,
επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

1 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004
2 Οι Ευρωκώδικες
3 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ ( Ή του τ. ΥΔΕ)
4 Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.

2. Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά
την εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει  η σύμβαση κατασκευής του έργου όπως θα
υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς την οποία θα είναι
σύμφωνη.

3. Σε  περίπτωση  τυχόν  ασυμφωνίας  στο  περιεχόμενο  ενός  και  του  αυτού  απο  τα
παραπάνω  συμβατικά  στοιχεία  της  παραγράφου,  η  τελική  επιλογή  θα  ανήκει  στην
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  ο  Ανάδοχος  ειναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφωθεί
αναντίρρητα σε αυτήν χωρίς να δικαιούται  να προβάλλει  οποιαδήποτε απαίτηση για
αποζημίωση, από αυτήν την αιτία.

Άρθρο 6  ο   - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρεπει να κατατεθουν, από καθε διαγωνιζόμενο,
εγγυησεις  συμμετοχης  συνολικού  ποσού  1.127,94  €  (2%)  του  προϋπολογισμού,  οι
οποιες θα απευθυνονται στην Αναθετουσα Αρχή και θα παρεχονται όπως οριζεται στην παρ.
1 του αρθρου 23 του ΠΔ 609/85. Οι εγγυήσεις θα ειναι κοινες υπερ όλων των μελων της
Κοινοπραξιας,  στην  περιπτωση  που  ο  Προσφερων  /  Διαγωνιζόμενος  ειναι  κοινοπραξια
εργοληπτικων επιχειρήσεων. 

Οι  εγγυητικες  επιστολες  πρεπει  απαραιτητα  να  αναφερουν  την  επωνυμια  του
διαγωνιζόμενου σχήματος, τον τιτλο του εργου για το οποιο διδεται η εγγυηση, και τον όρο
ότι,  ο  εγγυητής παραιτειται  από το δικαιωμα της διζήσεως μεχρι  το παραπανω ποσό και
αναγνωριζει ανεπιφυλακτα την υποχρεωσή του να καταβαλει το ποσό της εγγυησης (χωρις
καμια ενσταση ή αντιρρηση) μεσα σε πεντε (5) ημερες από την σχετική ειδοποιηση (σχετικα
ισχυει το αρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 και το αρθρο 4 του Ν.3263/2004). 

Οι παραπανω εγγυητικες επιστολες, θα ειναι χωρις χρονικό περιορισμό ισχυος ή θα
ισχυουν  το  λιγότερο  για  διαστημα  60  ημερολογιακων  ημερων,  από  την  ημερομηνια
δημοπρατησης. (Αρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχυει). 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση  καλής εκτέλεσης
ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1
Ν.4281/2014. 

Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται από πιστωτικα ιδρυματα που λειτουργουν νόμιμα
στα κρατη – μελη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου, ή στα
κρατη – μερη της Συμφωνιας Δημοσιων Συμβασεων του Παγκοσμιου Οργανισμου Εμποριου,
που κυρωθηκε με το ν. 2513/1997(Α’ 139) και εχουν, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις, το



δικαιωμα  αυτό.  Μπορουν,  επισης,  να  εκδιδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  –  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να
παρεχονται  με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και  Δανειων με παρακαταθεση σε
αυτό του αντιστοιχου χρηματικου ποσου. 

Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ενα ή περισσότερα
πιστωτικα ιδρυματα, ανεξαρτήτως του υψους των. 

Άρθρο 7  ο   – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

1. Οι  συμβατικές  προθεσμίες  εκτέλεσης  του  έργου  αρχίζουν  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης

2. Η  συνολική  προθεσμία  περάτωσης  κατασκευής  όλου  του  έργου,  εξοπλισμένου  και
έτοιμου προς λειτουργία, λήγει σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες
από την έναρξη της συμβατικής προθεσμίας.

3. Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωμένα τμήματα θα καθορισθεί
με την έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.

4. Παράταση  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  δεν
αναγνωρίζεται  στον  Ανάδοχο,  εάν  ισχυριστεί  άγνοια  των  τοπικών  συνθηκών  της
περιοχής που εκτελείται το έργο.

5. Επίσης δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο παράταση της ορισθείσης προθεσμίας, εάν
ισχυρισθεί  άγνοια  των  πηγών  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και  των  κλιματολογικών
συνθηκών που επικρατούν ή άγνοια της δυνατότητας να βρει εργάτες, μηχανήματα κλπ.

6. Παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  δίνεται  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  ΠΔ
609/85  περί  εκτελέσεως  του  Ν.1418/84  "Δημόσια  έργα  και  ρυθμίσεις  συναφών
θεμάτων", όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν.2229/94. 

7. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την έναρξη της συμβατικής προθεσμίας.

8. Εκτός από την συνολική προθεσμία ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να τηρήσει  τις
παρακάτω τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές ή ενδεικτικές)

Ενδεικτικές προθεσμίες  ( παρ. 3  άρθ. 6 Ν.3263/04 )
Δεν υπάρχουν ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες

Αποκλειστικές προθεσμίες
Μέσα σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365)  ημερολογιακές ημέρες  από την έναρξη της

συμβατικής προθεσμίας να έχει ολοκληρωθεί το έργο.

Άρθρο 8  ο   - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στην  περίπτωση που γίνει  υπέρβαση της  συνολικής  συμβατικής  προθεσμίας  ή  των
τυχόν τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές
ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/2008, ήτοι για κάθε μέρα
υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα δέκα
πέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και  επιβάλλεται  για αριθμό
ημερών ίσο με το είκοσι  τοις  εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής
συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό
(20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.



Ως  μέση  ημερήσια  αξία  νοείται  το  πηλίκο  του  συνολικού  χρηματικού  ποσού  της
σύμβασης,  μαζί  με  το  ποσό  των  τυχόν  συμπληρωματικών  συμβάσεων  και  χωρίς  την
αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), προς τη συνολική προθεσμία του
έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 9  ο   - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  του  ο  Ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  είναι  απόλυτα
ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης του έργου,  κυρίως όσον αφορά τις  κάθε είδους  πηγές λήψης υλικών,  τις
θέσεις  προσωρινής  ή  οριστικής  απόθεσης  προϊόντων  εκσκαφής,  τις  μεταφορές,  τη
διάθεση,  διαχείριση  και  αποθήκευση  υλικών,  την  ύπαρξη  εργατοτεχνικού  εν  γένει
προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  οδών,  του  τυχόν  υπάρχοντος  δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας,
το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους,
το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και
κάτω από το έδαφος κλπ.

2. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο
εκτέλεσης  των  εργασιών  και  για  οποιαδήποτε  άλλα  ζητήματα,  τα  οποία  κατά
οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος
αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

3. Επίσης  ο  Ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει  με  σκοπό  να  συμμορφωθεί,  τα
εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία του έργου, τα
οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την
βάση της σύμβασης.

4. Παράλειψη  του  Αναδόχου  προς  ενημέρωσή  του  με  κάθε  δυνατή  πληροφορία  που
αφορά τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη
συμμόρφωσή του προς την σύμβαση.

5. Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα
εκτελούνται  στην  περιοχή  του  έργου  από  τον  εργοδότη  ή  από  άλλους  πιθανούς
εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς
του.

Άρθρο 10  ο   - ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο  χρονικός  προγραμματισμός  της  εκτέλεσης  του  έργου  θα  καθοριστεί  από  το
χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  που  θα  υποβληθεί  από  τον  Ανάδοχο,  όπως  αυτό  θα
εγκριθεί τελικά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο της
εργολαβίας.  Η  υποβολή  του  χρονοδιαγράμματος  θα  γίνει  εντός  δεκαπέντε  (15)  το
αργότερο ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εγκριθεί ή θα τροποποιηθεί
εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών, από την ημέρα υποβολής του στην Υπηρεσία. Σε
περίπτωση που η Υπηρεσία δεν ενεργήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το εν λόγω



χρονοδιάγραμμα θεωρείται εγκριθέν αυτοδικαίως και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα
κατασκευής του έργου.
Η μη  τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου συνεπάγεται
επιβολή  των  διοικητικών  και  παρεπομένων  χρηματικών  κυρώσεων,  αποτελεί  λόγο
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί
πειθαρχικό  αδίκημα  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  της  παρ.  9  του
άρθρου 6 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263/2004.
Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  32  του  Π.Δ.  609/85,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 368/94.

2. Το πρόγραμμα  συντασσεται  υπό μορφή τετραγωνικου  πινακα και  συνοδευεται  από
εκθεση, όπου θα περιγραφονται αναλυτικα οι μεθοδοι εργασιας, τα μηχανήματα που θα
χρησιμοποιηθουν  και  οι  αποδόσεις  τους,  ο  αριθμός  εργατων  κ.λ.π.  για  τις  κυριες
δραστηριότητες,  ετσι  που  να  εδραιωνουν  συγκεκριμενα  την  αξιοπιστια  των
προτεινόμενων προτασεων. 
Το  χρονοδιάγραμμα  θα  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  συμβατικής
προθεσμίας  και  θα  καλύπτει  όλες  τις  δραστηριότητες  που  είναι  αναγκαίες  για  την
εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενδιάμεσων εγκρίσεων που
απαιτούνται,  των  παραγγελιών  των  διαφόρων  εφοδίων  και  εξαρτημάτων,  των
διατυπώσεων τυχόν εκτελωνισμού αυτών κλπ.

3. Αναπροσαρμογες  του  χρονοδιαγραμματος  εγκρινονται  συμφωνα  με  το  Ν.3669/08
αρθρο 46 παρ.2. 

4. Ο αναδοχος υποχρεουται να υποβαλλει εντός μηνός από την υπογραφή της συμβασης
οργανόγραμμα του εργοταξιου. 

Άρθρο 11  ο   - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδ. Πόρους έτους 2015  με το ποσό των 70.000,00 € και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για το έργο αυτό. 

2. Το  έργο  είναι  ενταγμένο  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Μυκόνου  και
χρηματοδοτείται από Ιδ. Πόρους έτους 2015  με το ποσό των 70.000,00 €.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται από
τον  προϋπολογισμό  των  Δημοσίων  Επενδύσεων και  να  προσκομίζει  τις  αντίστοιχες
κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού καθώς και κάθε άλλη
νόμιμη κράτηση για το Δημόσιο ή για τρίτους (τελών πάσης φύσεως μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται στο έργο, 1,2 + 0,6% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ κλπ).

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν και  όλες οι  κρατήσεις  για  λογαριασμό τρίτων που αφορούν
ασφάλιση του προσωπικού στο ΙΚΑ κλπ.

5. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.

6. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασμούς επί των
εισαγομένων από το εξωτερικό υλικών,  εφοδίων κλπ έστω και  αν τυχόν αναφέρεται
αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.



7. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι 18%.

Άρθρο 12  ο   - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω δαπάνες:

1. Τις  δαπάνες  για  προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση και  μεταφορά όλων των  κάθε  φύσης
υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις
προμήθειας  ή  παραγωγής  μέχρι  να  ενσωματωθούν  στο  έργο  εκτός  αν  ορίζεται
διαφορετικά και ρητά στο κάθε αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου.

2. Τις δαπάνες για την εκτέλεση με τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων εργασιών ή
ενός  μέρους  από  αυτές  στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  ή  δεν  προσφέρεται  η
εκτέλεσή τους με μηχανήματα ή σε περίπτωση που η χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται
απαραίτητη για καλύτερη εργασία.

3. Τις δαπάνες για καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου αφού τελειώσει η εκτέλεση του
έργου.

4. Τις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αναλύονται στο επόμενο άρθρο
και που τυχόν δεν εμπεριέχονται στους γενικούς όρους του εγκεκριμένου Περιγραφικού
Τιμολογίου που προαναφέραμε ή τροποποιούν αυτούς ή τους συμπληρώνουν.

Άρθρο 13  ο   - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Συμφωνα με το Ν.3669/08 και το Π.Δ. 171/87:

1. Ο αναδοχος εχει την υποχρεωση να τηρει με ακριβεια την διαταξη και τις διαστασεις
των  διαφόρων μερων του  εργου,  ειναι  υπευθυνος  για  την  εκλογή των  υλικων που
χρησιμοποιει και γενικα για την ποιότητα και αντοχή του εργου. Ο ελεγχος που ασκειται
από την Υπηρεσια δεν απαλλασσει τον αναδοχο από τις πιο πανω υποχρεωσεις και
ευθυνες. 

2. Ο  αναδοχος  υποχρεουται  πριν  από  την  εφαρμογή  των  σχεδιων  της  μελετης  να
προβαινει στον συσχετισμό και αριθμητικό ελεγχο των στοιχειων της μελετης και να τον
υποβαλλει στην επιβλεπουσα Υπηρεσια για σχετική διόρθωση, εφόσον διαπιστωθουν
αποκλισεις. 

3. Οι  εγγραφες  συμπληρωσεις  ή  τροποποιήσεις  των  στοιχειων  της  μελετης,  ειναι
υποχρεωτικες για  τον αναδοχο με την επιφυλαξη των διαταξεων του Ν.3669/08..  Ο
αναδοχος δεν δικαιουται αποζημιωσης ή αυξησης τιμων για μεταβολες στο εργο, που
εγιναν χωρις εγγραφη διαταγή, εστω και αν αυτες βελτιωνουν το εργο. 

4. Ο αναδοχος βαρυνεται  με  όλες τις  απαιτουμενες  δαπανες για  την  ολοκλήρωση του
εργου, όπως ειναι : οι δαπανες μισθων και ημερομισθιων του προσωπικου, οι δαπανες
όλων  των  εργοδοτικων  επιβαρυνσεων,  οι  δαπανες  για  την  μετακινηση  του
προσωπικου, οι δαπανες των υλικων και της μεταφορας, διαλογής, φυλαξης, φθορες,
κ.λ.π., οι δαπανες λειτουργιας, συντήρησης, απόσβεσης, μισθωσης μηχανηματων και
οχηματων, οι φόροι, τελη, δασμοι, ασφαλιστικες κρατήσεις ή επιβαρυνεις, οι δαπανες
εφαρμογής των σχεδιων,  κατασκευής σταθερων σημειων,  καταμετρήσεων ,δοκιμων,
προσπελασεων προς το εργο και στις θεσεις για την λήψη υλικων, παρακαμπτηριων



οδων, συστασης και διαλυσης εργοταξιων, οι δαπανες αποζημιωσεων στο προσωπικό,
στον  κυριο  του  εργου  για  ζημιες  ή  σε  οποιονδήποτε  τριτο  και  γενικα  καθε  ειδους
δαπανης απαραιτητης για την καλή και εντεχνη εκτελεση του εργου. 

5. Ο  αναδοχος  εχει  την  υποχρεωση  για  την  τήρηση  των  διαταξεων  της  εργατικής
νομοθεσιας, για τη λήψη μετρων προστασιας περιβαλλοντος συμφωνα με την παρ. 7
του αρθρου 37 του Ν. 3669/08 . 

6. Το  εργο  διευθυνεται  ειτε  αυτοπροσωπως  από  τον  αναδοχο  ειτε  από  πληρεξουσιο
συμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 3669/08.. 

7. Η  υπηρεσια  μπορει  να  διαταξει  την  απομακρυνση  προσωπικου  που  κρινεται
δικαιολογημενα ακαταλληλο. 

8. Καθε  τμήμα  του  εργου  που  τυχόν  δεν  θα  συμπληρωνεται  αμεσα  θα  πρεπει  να
κατασκευαζεται με δυνατότητα να λειτουργει αυτόνομα. 

9. Ορισμένες  εργασίες εκσκαφών κλπ.  λόγω προστασίας  αγωγών κοινής  και  ιδιωτικής
ωφέλειας  και  άλλων  εμποδίων,  πρέπει  να  εκτελεσθούν  με  προσοχή  με  τα  χέρια,
αποκλειομένης της χρήσης μηχανικών μέσων.  Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών
πρέπει  ο  εργολάβος  να  πάρει  τα  απαραίτητα  μέτρα  τοποθέτησης  εμποδίων,
προειδοποιητικών  πινακίδων,  φανών  τη  νύχτα,  για  να  αποφευχθεί  οποιοδήποτε
ατύχημα στους εργαζομένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και τις παρακείμενες οικοδομές.

10. Ο αναδοχος εχει  την ευθυνη για την ανευρεση και χρησιμοποιηση πηγων αδρανων
υλικων ή αλλων υλικων που δεν προερχονται από το εμπόριο. Οι πηγες αυτες πριν
χρησιμοποιηθουν πρεπει να εγκριθουν από την Διευθυνουσα Υπηρεσια που μπορει να
απαγορευσει την χρήση απρόσφορων για τα εργα πηγων. 

11. Ολα τα υλικα ετοιμα ή ημικατεργασμενα που θα χρησιμοποιηθουν θα ειναι δόκιμα κατα
την  απόλυτη  κριση  της  Υπηρεσιας,  χωρις  βλαβες  ή  ελαττωματα.  Τα  υλικα  και
μηχανήματα  θα  ειναι  συμφωνα  με  τις  προδιαγραφες  των  Υπουργειων  Δημοσιων
Εργων,  Εμποριου  και  Βιομηχανιας  και  με  τα  συμβατικα  δεδομενα  της  εργολαβιας,
πρεπει δε βασει της εγκυκλιου Ε153/85 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να χρησιμοποιουνται κατα
προτεραιότητα  εγχωρια  προϊόντα.  -Για  υλικα  κατεδαφισεων,  αρχαιότητες  και  την
εκτελεση οποιωνδήποτε  αλλων εργων εχουν εφαρμογή οι  διαταξεις  του Ν.  3669/08
αρθρο 37 παρ.10,11,12,13,14. 

12. Αν κατα την διαρκεια της κατασκευής και μεχρι την οριστική παραλαβή παρουσιαζονται
ελαττωματα που δεν αποκαθιστα ο αναδοχος κοινοποιειται  σε αυτόν Ειδική διαταγή
συμφωνα με τις διαταξεις του Ν.3669/08. 

13. Ο αναδοχος υποχρεουται όπως στις εργοταξιακες θεσεις και σε όλες τις θεσεις, που
εκτελουνται εργασιες, να προβαινει στην τοποθετηση των απαιτουμενων σηματων και
πινακιδων  ασφαλειας  φροντιζοντας  για  την  συντήρηση  τους.  Θα  χρησιμοποιουνται,
όπου  υπαρχει  αναγκη,  και  τροχονόμοι  υπαλληλοι  του  αναδόχου  προς  ασφαλή
καθοδήγηση πεζων και τροχοφόρων για την ασφαλή κυκλοφορια επι των οδων και των
προσπελασεων  του  εργοταξιου.  Στις  επικινδυνες  για  την  κυκλοφορια  θεσεις  θα
τοποθετηθουν υποχρεωτικα αυτόματα σπινθηριζοντα σημεια (flashing lights) κατα τις
υποδειξεις της επιβλεψης.  Γενικότερα θα τηρηθουν οι  Προδιαγραφες της υπ’  αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/οικ502/1-7-  03  (ΦΕΚ  Β  946/9-7-2003)  απόφασης  «Εγκριση  Τεχνικης
Προδιαγραφης  Σημανσης  Εκτελούμενων  Οδικων  Εργων  εντος  και  εκτος
κατοικημενων περιοχων ως ελαχιστα ορια» 



14. Ο αναδοχος εχει πλήρη και ακεραια την ευθυνη για οποιοδήποτε ατυχημα ή βλαβη που
συμβαινει στον ιδιο, το προσωπικό του ή σε τριτους εξαιτιας ενεργειων ή παραλειψεων,
που εχουν αμεση σχεση με την εκτελεση της εργολαβιας. 

15. Πριν από την  εναρξη των εργασιων ο αναδοχος υποχρεουται  να  φροντισει  για  την
εκδοση καθε κατα νόμο αδειας, πλην οικοδομικής, και ειναι υπευθυνος ουσιαστικα και
αποκλειστικα για καθε παραβαση των διαταξεων που ισχυουν. 

16. Ο αναδοχος ευθυνεται ποινικα και αστικα για καθε ατυχημα που οφειλεται στην ελλειψη
των  απαραιτητων  μετρων  ασφαλειας.-Ο  αναδοχος  υποχρεωνεται  να  ανακοινωνει
αμεσως στην Διευθυνουσα Υπηρεσια τις διαταγες και εντολες των διαφόρων αρχων,
που  απευθυνονται  ή  κοινοποιουνται  σε  αυτόν,  σχετικα  με  υποδεικνυόμενα  μετρα
ελεγχου και ασφαλειας που εχουν σχεση με την εκτελεση του εργου. 

17. Παραβασεις επιφερουν τα προβλεπόμενα των διαταξεων του Ν.3669/08 

18. Κατα  την  εκτελεση  του  εργου  παραβασεις  στην  εκπλήρωση  υποχρεωσεων  του
αναδόχου για την προστασια του περιβαλλοντος, για την προστασια του κοινου κ.λ.π.
τιμωρουνται με πρόστιμο, όπως αναφερεται στις διαταξεις του Ν.3669/08. 

19. Κατα  την  εκτελεση  του  εργου  επι  διαπιστωμενων  παραβασεων  προδιαγραφων  και
κανονισμων επιβαλλεται πρόστιμο συμφωνα με τις διαταξεις του Ν.3669/08. 

20. Ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να ειδοποιήσει την αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσια
τρεις (3) ημερες πριν από την εναρξη οποιουδήποτε ειδους εκσκαφων. 

21. Όταν  είναι  εξαιρετικά  επείγουσες  ορισμένες  ειδικές  εργασίες  και  προκειμένου  να
αποπερατωθούν γρήγορα για  να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιές στο έργο
ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να  εργαστεί  υποχρεωτικά  Κυριακές  και  εορτές  εφόσον  τον  διατάζει  η  επιβλέπουσα
υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 14  ο   - ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου (άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ.
609/85), το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν με βάση τις
ισχύουσες  ή  τις  νέες  τιμές  μονάδας  ή  των  έργων  που  εκτελούνται  απ'  ευθείας  με
αυτεπιστασία, διαλαμβάνονται:

1. Οι  δαπάνες  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  δημοσιεύσεων  διακηρύξεως,  κηρύκεια
σύναψης σύμβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και παραλαβή έργων.

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

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

4. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου, καθώς
επίσης και κάθε φύσεως αποζημιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους φόρος, τέλη, έξοδα
εγγυητικών  επιστολών,  τόκοι  κινήσεως  κεφαλαίων  και  λοιπές  κάθε  φύσεως
επιβαρύνσεις.

5. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και κάθε φύσεως
δοκιμές για την παράδοση των έργων και των εργοταξίων.



6. Έξοδα καθαρισμού των έργων και των εργοταξίων και αποκομίσεως των προϊόντων σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία.

7. Έξοδα για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών και της κατασκευής του έργου.

8. Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο :

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

ii. Οι δαπάνες συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής των οριστικών χαράξεων και
τεχνικών έργων αφού παραδοθούν στον ανάδοχο συνέπεια μικρών μεταβολών,
του  άξονα  της  οδού  ή  του  υδραγωγείου,  υψομετρικά  και  οριζοντιογραφικά
στοιχεία κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και προσαρμογή τους στις
τυπικές διατομές οδών. κ.λ.π.

iii. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται  για την εφαρμογή
των  στοιχείων  της  μελέτης  για  την  εκτέλεση  γενικά  του  έργου  και  τις
επιμετρήσεις,  δηλαδή  αναπασσαλώσεις  αξόνων  οδών,  ή  αγωγών  δικτύου,
χωροσταθμήσεις,  λήψεις  διατομών   κλπ,  όπου  αυτό  απαιτείται  ή  αφορά
μικροπαραλλαγές  υψομετρικές,  οριζοντιογραφικές  για  την  βελτίωση  της  κατά
μήκος τομής ή της χάραξης.

iv. Οι  δαπάνες  λήψης  φωτογραφικών  και  λοιπών  παραστατικών  στοιχείων  του
εκτελούμενου  έργου,  ημερολογίου  έργου  και  βιβλίου  καταμέτρησης,  σε
εφαρμογή του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη που
δεν κατονομάζεται ρητά αλλά που είναι αναγκαία για την σωστή και έντεχνη και
σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών ή που απαιτείται για
την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις
και κάθε είδους επισφαλής έξοδα και όφελος εργολάβου.

Άρθρο 15  ο   -  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ –ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΙΜΩΝ 

Οι τμηματικες πιστοποιήσεις θα γινονται στο τελος καθε τριμηνου και απαραιτητα στο
τελος  καθε  αναθεωρητικής  περιόδου.  Κατ’  αρχήν  απαγορευεται  να  περιλαμβανονται  στο
λογαριασμό  εργασιες  που  δεν  εχουν  καταμετρηθει.  Επιτρεπεται  ο  λογαριασμός  να
περιλαμβανει ποσότητες βασει προσωρινων επιμετρήσεων, εφόσον πρόκειται για τον πρωτο
μήνα μετα την εκτελεση της εργασιας. 

Κάθε λογαριασμός για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται από πίνακα
κατανομής εργασιών.

Η Διευθυνουσα Υπηρεσια οφειλει να ελεγξει την πιστοποιηση μεσα σ’ ενα μήνα από την
υποβολή της. 

Αν  από τον  αναδοχο κατασκευασθουν εργασιες,  περα από τις  προβλεπόμενες  στο
χρονοδιαγραμμα, ο κυριος του εργου εχει το δικαιωμα να αναβαλλει την πληρωμή των επι
πλεον εργασιων ωστε να συμπεσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιαγραμμα. 

Μετα την προσωρινή παραλαβή υποβαλλεται «προτελικός λογαριασμός» με βαση τις
ποσότητες  που  περιλαμβανονται  στο  σχετικό  πρωτόκολλο.  Μετα  την  εγκριση  του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υποβαλλεται ο «τελικός λογαριασμός». 

Τον  αναδοχο  βαρυνουν  οι  φόροι,  τελη,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  αλλες  νόμιμες
επιβαρυνσεις,  όπως ισχυουν  κατα  το  χρόνο που δημιουργειται  η  υποχρεωση καταβολής



τους. Κατ’ εξαιρεση αυξομειωσεις στο χαρτόσημο τιμολογιων ή αλλοι φόροι του Δημοσιου
που βαρυνουν αμεσα το εργολαβικό ανταλλαγμα, βαρυνουν τον αναδοχο μόνο στο μετρο
που ισχυουν κατα το χρόνο υποβολής της προσφορας. Τυχόν μεταγενεστερες αυξομειωσεις,
αυξομειωνουν  το  οφειλόμενο  εργολαβικό  ανταλλαγμα.  Τα  δυο  προηγουμενα  εδαφια  δεν
ισχυουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις εναντι του Νόμου αυτου . 

Για την αναθεωρηση της συμβατικής αξιας εκτελεσης του εργου εχουν εφαρμογή οι
διαταξεις του Ν. 3669/08 αρθρο 54. 

Κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών πληρωμής θα προσκομίζονται πλην των
άλλων δικαιολογητικών που  προβλέπονται  από τις  κείμενες  διατάξεις  και  τα  παραστατικά
στοιχεία πληρωμής των τελών των πάσης φύσεως μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι).

Άρθρο 16  ο   - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  θα  δηλώσει  στην  Υπηρεσία  τον
Αντίκλητό του, εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιουμένων εγγράφων σε αυτόν,
μαζί  με  έγγραφη  αποδοχή  του  διοριζομένου  αντικλήτου,  τη  διεύθυνση  των  κεντρικών
γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.

Είναι  υποχρεωμένος να τοποθετήσει  διπλωματούχο,  της απαιτούμενης για το έργο
ειδικότητας, μηχανικό αναγνωρισμένης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο
οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω μηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει
την σχετική πείρα για την κατασκευή του στην επικεφαλίδα αναγραφόμενου έργου και κατά τα
λοιπά  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  παρ.  9  του  άρθρου  2  του  Ν.2229/94.  Ο  ανωτέρω
μηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στην διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ημέρες και ώρες
εκτέλεσης των εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να μην αποδεχθεί τον ανωτέρω μηχανικό
εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις.

Όλο  το  παραπάνω  αναφερόμενο  προσωπικό  θα  τυγχάνει  της  έγκρισης  της
Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή
της  για  τον  ορισμό  οποιουδήποτε  από  τα  παραπάνω  πρόσωπα,  οπότε  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα
υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

Ρητά  καθορίζεται  ότι  ο  διορισμός  των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε  καμιά
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. 

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  αμελήσει  ή  αστοχήσει  να  ανταποκριθεί  στις
υποχρεώσεις  του  άρθρου  τούτου,  η  Υπηρεσία  μπορεί  εκτός  των  άλλων  κυρώσεων  για
αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλάσίου της δαπάνης
για  προσωπικό  που  ενώ  θα  έπρεπε  κατά  τα  ανωτέρω  να  υπάρχει,  ελλείπει.  Τούτο  δε
ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστατικό προσωπικό του Αναδόχου. 

Η  παρουσία  του  περιγραφόμενου  στο  παρόν  άρθρο  προσωπικού  θα  ελέγχεται
αδιάλειπτα  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  σε  περίπτωση  συστηματικής  μη
συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή. 



Για  το  παραπάνω προσωπικό  απαιτείται  προσκόμιση  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων. 

Άρθρο  17  ο   -  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ

Επιτρέπεται  η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και  εργασίας κατά τις
αργίες  και  εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται  από τους Νόμους του Κράτους.  Σε
περίπτωση  εκτέλεσης  τέτοιας  εργασίας  ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  ζητήσει  πρόσθετη
αποζημίωση.  Κατά  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  εργασίας  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να
εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόμους και κανονισμούς, που αφορούν
τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή
νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση.

Ειδικά για  την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει,  εφόσον κρίνεται
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού,
αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό
δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου.

Κατά  την  εκτέλεση  νυκτερινής  εργασίας  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  με
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και
του  κοινού,  καθώς  και  κατάλληλα  μέσα,  που  να  επιτρέπουν  την  καλή  τοποθέτηση  και
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, για ηχορύπανση
και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά
τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που
ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται τέτοια μέτρα, ώστε να αποφεύγεται
η ηχορύπανση.

Άρθρο 18  ο   – ΜΕΛΕΤΕΣ

Γενικα το εργο θα εκτελεσθει συμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις
εγκεκριμενες τεχνικες μελετες. 

1. Η υπηρεσια δυναται να αναθεσει στην αναδοχο επιχειρηση την συνταξη οιασδήποτε
μελετης του εργου κατα τα οριζόμενα στο αντιστοιχο αρθρο της παρουσας Ε.Σ.Υ. Ο
αναδοχος υποχρεουται στην εκπόνηση και υποβολή στην υπηρεσια των ανατιθεμενων
μελετων μεσα στις τιθεμενες από αυτήν ευλογες προθεσμιες. 

2. Ολες οι αναγκαιες μελετες του εργου ή μερος αυτων ειναι δυνατόν να συνταχθουν με
ευθυνη  της  υπηρεσιας,  η  οποια  ενδεχεται  να  προσλαβει  τεχνικό  συμβουλο  για  την
διευκόλυνση του εργου της. 

3. O αναδοχος ειναι  υποχρεωμενος  να  προβει  χωρις  ιδιαιτερη αποζημιωση σε  πλήρη
ελεγχο της τεχνικής μελετης του εργου, με τυχόν διενεργεια εργαστηριακων ελεγχων,
ερευνων κ.λ.π., και να υποβαλλει παρατηρήσεις και προτασεις που θα αφορουν στην
συμπλήρωση τυχόν ελλειψεων και τυχόν πλημμελως μελετηθεντων επιμερους θεματων
με σκοπό να προκυψει, με βαση τις εγκεκριμενες συμβατικες τεχνικες μελετες, όπως



αυτες θα βελτιωθουν, όπως παραπανω, συνολικό εργο τεχνικα αρτιο και λειτουργικό,
που να ανταποκρινεται στον προορισμό του και να επιτυγχανει την προδιαγραφόμενη
διαρκεια  ζωής  του.  Επισης  θα  υποβαλλει  στην  Δ/νουσα  Υπηρεσια  σχεδιο
Ανακεφαλαιωτικου Πινακα Εργασιων (Α.Π.Ε.), στο οποιο θα περιλαμβανονται όλες οι
προτεινόμενες  και  επιστημονικα  τεκμηριωμενες  από  αυτόν  μεταβολες  του  αρχικου
συμβατικου αντικειμενου. 

4. Η υποβολή του υπόψη σχεδιου Α.Π.Ε. δεν αναστελλει την υποχρεωση του αναδόχου
να εκτελει το εργο συμφωνα με τις υπαρχουσες εγκεκριμενες τεχνικες μελετες και να
συμμορφωνεται με τα προβλεπόμενα στα συμβατικα τευχη της εργολαβιας μεχρις ότου
αποφασισθουν οι όποιες τροποποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσιες. 

5. Το σχεδιο Α.Π.Ε. θα συνοδευεται από εκθεση στην οποια θα αναφερονται αναλυτικα οι
προτεινόμενες  από  τον  αναδοχο  συμπληρωσεις  των  τεχνικων  μελετων  με  πλήρη
τεκμηριωσή  τους  και  αναλυση  των  προτεινόμενων  με  το  σχεδιο  Α.Π.Ε
διαφοροποιήσεων  των  ποσοτήτων  των  συμβατικων  εργασιων  ή  των  τυχόν
απαιτουμενων νεων τιμων. 

6. Εφόσον  προταθουν  τροποποιητικες  συμπληρωσεις  των  εγκεκριμενων  μελετων  θα
καλειται ο μελετητής που τις συνεταξε προκειμενου να διατυπωσει τις απόψεις του. Σε
περιπτωση που διαπιστωθουν ευθυνες του μελετητή θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
αρθρο 45 του Ν. 3669/08 και Π.Δ. 171/87. 

7. Τα ιδια ως ανωτερω θα εφαρμόζονται και στις περιπτωσεις, που κατα τη διαρκεια του
εργου, διαπιστωθουν μεγαλες αποκλισεις στις ποσότητες της εγκεκριμενης μελετης. 

8. Εφόσον  τυχόν  κριθουν  αναγκαιες  τροποποιήσεις  εγκεκριμενων  μελετων  αυτες  θα
εγκρινονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσιας, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις.

9. Για την κατασκευή όλων των ειδων σταθερων ικριωματων ο αναδοχος υποχρεουται,
χωρις ιδιαιτερη αποζημιωση, εφόσον αυτό κριθει αναγκαιο από την Δ/νουσα υπηρεσια,
να προβει στη συνταξη σχετικής μελετης, που θα υπογραφει ο επιβλεπων επι τόπου
του εργου μηχανικός από πλευρας αναδόχου, ή οποιοσδήποτε μηχανικός, με ειδικότητα
πολιτικου μηχανικου,  κατα την κριση και  απόλυτη επιλογή του αναδόχου.  Η υπόψη
μελετη  θα  υποβληθει  προς  εγκριση  στην  Δ/νουσα  υπηρεσια  και  αντιγραφο  της  θα
τηρειται στο εργοταξιο. 

Άρθρο 19  ο   - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα
εργαλεία  και  τα  υπόλοιπα  υλικά  που  έχει  φέρει  ο  Ανάδοχος  στον  τόπο  του  έργου  θα
χρησιμοποιηθούν με μέριμνα και ευθύνη του με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την
εκτέλεση του έργου για το οποίο μεταφέρθηκαν και  για εφαρμογή του προγράμματος του
έργου.

Δεν  θα  επιτρέπεται  απομάκρυνση των  μηχανημάτων  που  προβλέπει  το  διάγραμμα
προγραμματισμού  στον  αντίστοιχο  χρόνο  εκτέλεσης  εργασιών,  στην  περίπτωση  δε  που
απομακρυνθούν μηχανήματα ο Ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από μη τήρηση
του προγράμματος.



Άρθρο 20  ο   - ΥΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΠ

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που γενικά χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται σε
όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και
με παρακολούθηση από την Υπηρεσία.

Είναι αυτονόητο ότι τα κάθε φύσης υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των
εργασιών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,  πράγμα που αποδεικνύεται  με την υποβολή
τους σε εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις
Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  συγγραφής  αυτής  ως  προς  τις  φυσικές  και  τις  χημικές  τους
ιδιότητες.

Η Υπηρεσία πάντως μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να αποκλείσει πηγές υλικών
που δεν εγγυώνται πλήρως τις απαιτούμενες ιδιότητες.

Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις
Προδιαγραφές όλων των κάθε φύσης υλικών που υπεισέρχονται στις εργασίες.

Εξυπακούεται ότι με την προσφορά του ο Ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση και την
ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. 

Για  την  εκτέλεση  των  δειγματοληψιών  και  για  τον  έλεγχο  των  κάθε  φύσης
χρησιμοποιουμένων στο έργο υλικών ισχύουν κατά αρχήν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι
Κανονισμοί της Υπηρεσίας. Στον εργαστηριακό έλεγχο και με τους ίδιους Κανονισμούς και
όρους υπόκεινται  και  οι  εργασίες  που εκτελούνται  για  να  διαπιστωθεί  η  σύμφωνη με  τις
προδιαγραφές εκτέλεση των λοιπών εργασιών.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί κάθε στιγμή δειγματοληψίες και έλεγχο της
ποιότητας των υλικών και εργασιών χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις Εργαστηριακές
εγκαταστάσεις, τα μέσα και το προσωπικό του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να
θέσει απροφάσιστα στη διάθεση της Υπηρεσίας τα παραπάνω καθώς και τις τυχόν δαπάνες
που θα απαιτηθούν για αυτά.

Όλα  τα  παραπάνω ανάγονται  στα  γενικά  έξοδα  του  Αναδόχου  κατά  τα  άρθρα  της
παρούσας ΕΣΥ, για το περιεχόμενο του Τιμολογίου,  χωρίς τούτο να τον απαλλάσσει από
την ευθύνη, αφού ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την
ποιότητα και το δόκιμο των υλικών και των εργασιών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξεύρει  με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του τις
κατάλληλες θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των κάθε φύσης υλικών με σκοπό τη
συμμόρφωσή  του  προς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  παραγωγής  υλικών  και  την
απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.

Αν οι  συνθήκες  του έργου ή  ο  κίνδυνος  ζημιών σε  αυτό δεν επιτρέπουν,  κατά  την
απόλυτη  κρίση  της  Υπηρεσίας,  την  απόθεση για  μακρό χρόνο  υλικών σε  χώρους,  όπου
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε στους χώρους
αυτούς  θα  αποτίθενται  ορισμένες  μόνο  ποσότητες  υλικών,  χωρίς  για  το  λόγο  αυτό  να
δημιουργείται δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση από πρόσθετες ή πλάγιες μεταφορές,
φορτοεκφορτώσεις  κλπ,  γιατί  όλα  τα  παραπάνω  περιλαμβάνονται  ανηγμένα  στις  τιμές
μονάδος της προσφοράς του.



Άρθρο 21  ο   - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με:

α) Τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

β) Την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιμολογίου

γ)  Τα  εγκεκριμένα  σχέδια,  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  τις  οδηγίες  της  επιβλέπουσας
Υπηρεσίας.  Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί  ότι  έχουν εκτελεσθεί  εργασίες
πλημμελώς ή κακότεχνα ή όχι σύμφωνα με τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 46
του Π.Δ.609/85.

Άρθρο 22  ο   - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι αυξομειωσεις ποσοτήτων της εργολαβιας γινονται συμφωνα με το Ν.3669/08 αρθρο
57. 

Ολα τα όρια ή ποσοστα του Ν. 3669/08 αναφερονται στο ποσό της αρχικής συμβασης
αφαιρουμενης της αναθεωρησης. 

Αν με απαιτηση της Υπηρεσιας παραστει αναγκη εκτελεσης νεων επι μερους εργασιων
θα  συντασσεται  αντιστοιχο  «Πρωτόκολλο  κανονισμου  τιμων  μοναδας  νεων  εργασιων»,
συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις του Ν.3669/08. 

Η κοστολόγηση των εργασιων αυτων θα γινεται βασει των εγκεκριμενων και ισχυουσων
αναλυσεων τιμων (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ) ή σε περιπτωση που δεν περιλαμβανονται σ’
αυτες τις αναλυσεις, με τα προβλεπόμενα από τις κειμενες διαταξεις. 

Αν νεα επι μερους εργασια, αφορα τμήμα του εργου που εκτελειται με τιμες μοναδας, η
τιμή  της,  θα  μειωνεται  κατα  το  προσφερθεν  από  τον  αναδοχο  ποσοστό  εκπτωσης  της
αντιστοιχης  κατηγοριας  στην  οποια  υπαγεται,  και  θα  προσαυξανεται  κατα  το  εργολαβικό
ποσοστό (18%) για γενικα εξοδα κλπ και όφελος του αναδόχου. 

Άρθρο 23  ο   – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ο  Ανάδοχος  υπόκειται  στον  έλεγχο  της  Υπηρεσίας,  που  εκπροσωπείται  από  το
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο
στον επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους
της Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον
οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.

Ο Ανάδοχος έχει  την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε
ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους,
Διατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις
του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας ΕΣΥ, της Τεχνικής
Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.

Ο Ανάδοχος οφείλει  να διευκολύνει  την επίβλεψη και  το  προσωπικό της  Υπηρεσίας
Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κλπ.



Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει Τεχνικό Σύμβουλο κατά την
κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον Σύμβουλο στην άσκηση των
καθηκόντων που θα του αναθέσει  η  Υπηρεσία.  Το ίδιο  ισχύει  και  για  το  προσωπικό του
Συμβούλου.

Άρθρο  24  ο   -  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΟΔΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  –  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ  ΑΦΑΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατα  την  εκτελεση  των  εργασιων  θα  τηρειται  ημερολόγιο  εργου  συμφωνα  με  το
Ν.3669/08 αρθρο 47. Η τήρηση του ημερολογιου ειναι βασικός όρος. 

 Οι  αφανείς  εργασίες του έργου γράφονται  στο  βιβλίο καταμέτρησης των αφανών
εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΠΔ 609/85 όπως ισχύει μετά την δημοσίευση του
Ν.2229/94.

Σε επειγουσες περιπτωσεις  ο επιβλεπων μπορει  να δωσει  προφορική διαταγή για
τροποποιήσεις ή συμπληρωσεις ενημερωνοντας το ημερολόγιο του εργου. Στην περιπτωση
αυτή  ο  επιβλεπων  οφειλει  να  ενημερωσει  τη  Διευθυνουσα  Υπηρεσια  για  την  εκδοση
κανονικής  διαταγής.  Αν  η  διαταγή  τροποποιει  τις  εντολες  του  επιβλεποντα,  ο  αναδοχος
αποζημιωνεται για εργασιες που εχει εκτελεσει μεχρι τη λήψη της εντολής της Διευθυνουσας
Υπηρεσιας. 

Καταμετρηση  αφανων  εργασιων,  και  μόνο  εφόσον  υπαρξουν  γινεται  κατα  τα
οριζόμενα στο αρθρο 52 του Ν. 3669/08. 

Για τις επιμετρήσεις ισχυει γενικα το αρθρο 52 του Ν. 3669/08. Οι επιμετρήσεις θα
συντασσονται στο τελος καθε μήνα εφ’ όσον υπαρχουν πλήρως περαιωμενες εργασιες. Δυο
μήνες το αργότερο μετα τη βεβαιωμενη περαιωση των εργασιων πρεπει να υποβληθουν οι
επιμετρήσεις  που  λειπουν  και  η  τελική  επιμετρηση,  διαφορετικα  επιβαλλονται  οι  ποινικες
ρήτρες που προβλεπει το αρθρο 52 του Ν. 3669/08. Η υπηρεσια μετα το χρόνο επιβολής
ποινικής ρήτρας εχει δικαιωμα να συνταξει τις επιμετρήσεις σε βαρος του αναδόχου. 

Για την επιμετρηση των εργασιων ισχυουν αυτα που οριζονται στο τιμολόγιο μελετης
του εργου και στις εγκεκριμενες ισχυουσες αναλυσεις τιμων και τιμολόγια. 

Αν για καποια εργασια δεν οριζεται στα παραπανω στοιχεια τρόπος επιμετρησης θα
επιμετρειται  και  θα  πληρωνεται  με  βαση τις  πραγματικα και  μόνο εκτελεσθεισες  μοναδες
εργασιας. Καθε αλλη συνήθεια δε λαμβανεται υπόψη. 

Άρθρο 25  ο   – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ο Αναδοχος υποχρεουται στο τελος καθε μήνα να υποβαλλει κατ' αρχήν στην Δ/νουσα
Υπηρεσια  σε  2  αντιτυπα  καθαρογραμμενες  τις  συνταχθεισες,  βασει  του  ημερολογιου  του
εργου, των επιμετρητικων φυλλων κλπ., επιμετρήσεις και επιμετρητικα σχεδια κατα διακριτα
μερη του εργου, τα οποια εκτελεσθηκαν τον προηγουμενο μήνα.

Η Υπηρεσια υποχρεουται εντός ενός μήνα από την υποβολή των παραπανω στοιχειων
επιμετρησης  να  προβει  στον  ελεγχο  αυτων  και  να  επιστρεψει  ενα  αντιτυπο  αυτων  στον
αναδοχο. Ο Αναδοχος του εργου υποχρεουται όπως με δικες του δαπανες, εκτελεσει ειτε τις
λογιστικες πραξεις των επιμετρήσεων ειτε με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ειτε με αριθμομηχανες
συγχρονου  τυπου,  και  να  επισυναψει  στις  επιμετρήσεις  τα  αποδεικτικα  στοιχεια  των
γενόμενων λογιστικων πραξεων, ειτε ηλεκτρονικου υπολογιστή ειτε ταινιας αριθμομηχανων



δεόντως  υπογεγραμμενες  από  τον  ιδιο  και  από  αυτους  που  τις  εκτελεσαν,  και  να  τις
υποβαλλει στην Υπηρεσια.

Η Δ/νουσα υπηρεσια υποχρεουται, μεσα σε ενα μήνα από την υποβολή των παραπανω
επιμετρήσεων να τις κοινοποιήσει στον Αναδοχο, τελικα ελεγμενες ή να τις επιστρεψει προς
συμπλήρωση .

Ο Αναδοχος δικαιουται να υποβαλλει τις αντιρρήσεις του επι των επιμετρήσεων, όταν η
υπηρεσια του τις κοινοποιήσει τελικα ελεγμενες.

Μεσα  σε  καθε  ημερολογιακό  τριμηνο,  υποχρεωτικα  συντασσονται  κανονικοι
λογαριασμοι όπως και πρωτόκολλο, στο οποιο πρεπει να φαινεται το ειδος και η ποσότητα
των εργασιων που πρεπει να εκτελεσθουν κατα το τριμηνο, το οποιο θα χρησιμευσει για τις
αναθεωρήσεις.

Οι  λογαριασμοι  (πιστοποιήσεις)  αυτες  πρεπει  να  συντασσονται  υποχρεωτικα  με
οριστικα  στοιχεια  που να  καλυπτουν τις  εργασιες.  που εχουν πιστοποιηθει  μεχρι  και  τον
τελευταιο λογαριασμου του τελευταιου τριμήνου

Στην  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  δεν  θα  υποβάλλει  εμπρόθεσμα  οποιαδήποτε
επιμέτρηση η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί
την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών.

Άρθρο 26  ο   - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  -  ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ -  ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οταν λήξει η προθεσμια του εργου ή αν εχουν περαιωθει τα εργα πιο νωρις, εκδιδεται
βεβαιωση περατωσης από τον Προϊσταμενο της Διευθυνουσας Υπηρεσιας. 

Η  προσωρινή  παραλαβή  πρεπει  να  γινει  μεσα  σε  εξι  μήνες  από  τη  βεβαιωμενη
περατωση του εργου, αν υποβληθει τελική επιμετρηση μεσα σε δυο μήνες από τη βεβαιωση.
Διαφορετικα η προσωρινή παραλαβή πρεπει να γινει μεσα σε εξι μήνες από την υποβολή του
τελικου επιμετρητικου πινακα. 

Ο χρόνος εγγυησης κατα τον οποιο ο αναδοχος φερει τον κινδυνο του εργου για βλαβες
από οποιαδήποτε αιτια,  εκτός από τις  βλαβες που οφειλονται  στη χρήση,  καθοριζεται  σε
δεκαπεντε μηνες (15)  από της βεβαιωμενης περαιωσης των εργασιων, που θα γινει μετα
την πλήρη αποπερατωση του όλου συμβατικου αντικειμενου. 

Κατα το χρόνο εγγυησης ο αναδοχος οφειλει να επιθεωρει τα εργα τακτικα και να τα
διατηρει  σε  ικανοποιητική  κατασταση  αποκαθιστωντας  καθε  βλαβη  που  οφειλεται  στην
κατασκευή. Ο χρόνος εγγυησης αρχιζει από τη βεβαιωμενη περατωση των εργασιων αν εχει
υποβληθει  ο  τελικός  επιμετρητικός  πινακας  μεσα  σε  δυο  μήνες  από  την  εκδοση  της
βεβαιωσης περατωσης. Διαφορετικα αρχιζει από την ημερομηνια υποβολής ή συνταξης της
τελικής επιμετρησης. 

Σε περίπτωση που γίνουν ζημίες  από ανώτερη βία  κατά τον χρόνο εγγυήσεως του
Αναδόχου,  αυτές  θα  αποκατασταθούν  από  τον  Ανάδοχο  μετά  την  έγκριση  από  την
Προϊσταμένη  Αρχή,  στην  αρμοδιότητα  της  οποίας  υπάγεται  το  έργο,  του  σχετικού
Πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την Επιτροπή που συγκροτείται
από αυτήν (Προϊσταμένη Αρχή).

Η οριστική παραλαβή πρεπει να γινει μεσα σε δυο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος
εγγυησης. 



Άρθρο 27  ο   - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσος και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών, υποχρεούται να ελέγχει συστηματικά και από κοντά την ποιότητα των
υλικών  με  δικό  του  ειδικά  οργανωμένο  εργαστήριο  ή  να  έχει  έγγραφη  σύμβαση  με  το
πλησιέστερο εργαστήριο του δημοσίου τομέα ή με άλλο αναγνωρισμένο από το  Κ.Ε.Δ.Ε.
ιδιωτικό εργαστήριο πλησίον του έργου. Όλα τα αναφερόμενα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο
θα  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνονται  και  να  είναι  σε  πλήρη  συμφωνία  με  το  Πρόγραμμα
Ποιότητας Έργου. Το εργαστήριο του Αναδόχου ή το συμβαλλόμενο οφείλει να διαθέτει τον
απαραίτητο  εξοπλισμό,  μηχανήματα,  εργαλεία  και  το  εξειδικευμένο  προσωπικό  για  την
εκτέλεση  των  απαραίτητων  ελέγχων  των  υλικών,  ώστε  αυτά  να  είναι  σύμφωνα  με  τις
απαιτήσεις των  οικείων  Π.Τ.Π.  Η επάρκεια και οι δυνατότητες ελέγχου του εργαστηρίου του
αναδόχου  ή  το  συμβαλλόμενο  θα  βεβαιώνεται  από  τα  εργαστήρια  του  Δημοσίου  Τομέα.
Διευκρινίζεται ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα του εργαστηρίου του αναδόχου αποτελούν
στοιχεία για τον έγκαιρο έλεγχο της ποιότητας των υλικών του αναδόχου.

Άρθρο  28  ο   -  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  –  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα θα πρέπει
απαραίτητα ο Ανάδοχος να συνεννοείται νωρίτερα με την υπηρεσία. Ακόμα ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  τοποθετήσει  με  δικές  του δαπάνες,  πινακίδες  για  την  καθοδήγηση της
κυκλοφορίας  οχημάτων,  νυχτερινά  σήματα,  να  περιφράξει  κάθε  επικίνδυνη  θέση  για  την
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων επισημαίνοντάς την με τις απαραίτητες πινακίδες, νυχτερινά
σήματα και λοιπά, να τοποθετήσει σε όλα τα έργα και σε εμφανή σημεία μεταλλικά εμπόδια
στα οποία θα αναγράφεται  ο τίτλος της επιχείρησης και του έργου, το ονοματεπώνυμο και ο
αριθμός  τηλεφώνου  του  εργολάβου.  Τέλος  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  εξασφαλίζει  ασφαλείς
διαβάσεις  για  οχήματα  και  πεζούς  σε  επίκαιρα  σημεία  από  χαλύβδινα  ελάσματα  και  τα
αντίστοιχα  ξύλινα  πλαίσια  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  του  Τιμολογίου  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές.

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παίρνει,  εκτυπώνει  και  παραδίνει  στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία αρκετό αριθμό φωτογραφιών και άλλων παραστατικών στοιχείων του
έργου που εκτελείται, καθώς και να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία
αυτού.  Οι  δαπάνες για  όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον Ανάδοχο και  περιλαμβάνονται  στα
γενικά έξοδά του.

Άρθρο 29  ο   – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 30  ο   -  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες
στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων ΟΚΩ και από την ανάγκη εξασφάλισης



της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να
υποχρεώσουν  τον  Ανάδοχο  σε  πολλές  περιπτώσεις  να  καταφύγει  στην  εφαρμογή
αντιοικονομικών ή /  και  χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων για  να ανταποκριθεί  στις
ανάγκες  κατασκευής  των  έργων  με  συνθήκες  απόλυτης  ασφάλειας  για  τις  υπάρχουσες
κατασκευές  (διατηρούμενα,  οδοστρώματα,  οχετοί  κλπ)  τις  τυχόν  υπάρχουσες
παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις ΟΚΩ κλπ.

Εργασίες  εκσκαφών  κλπ.  σε  θέσεις  όπου  διατηρούνται  τμήματα  οδοστρωμάτων,  ή
τμήματα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη
προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος.

Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον
οποίο  εκτελεί  αυτός  το  έργο,  ή  σε  αμέλεια  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  των  έργων,
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη την
δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής,  κάθε
ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ, θα βαρύνει,
ως αποκλειστικά υπεύθυνο, τον Ανάδοχο.

Καμιά αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή
και  οι  τιμές  του  Τιμολογίου  είναι  ενιαίες  και  αμετάβλητες,  ανεξάρτητα  από  τις  δυσκολίες
κυκλοφορίας,  ή  άλλο  αίτιο,  την  έκταση των εργασιών και  τη  δυνατότητα,  ή  το  συμφέρον
χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων
ΟΚΩ σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, με δικές του δαπάνες και
φροντίδες, να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των
Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και  αφού έρθει  σε επαφή με τις αρμόδιες  Αρχές των ΟΚΩ, να
μεριμνήσει  για  την  έγκαιρη  ειδοποίηση  αυτών,  προκειμένου  να  ενεργήσει,  παρουσία
εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών ΟΚΩ και την εν
συνεχεία  αποκάλυψη αυτών,  εφόσον  ήθελε  απαιτηθεί  η  διευθέτησή τους.  Αυτή  η  ευθύνη
ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
του να έλθει  σε επαφή με  τους  ΟΚΩ και  να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα που θα
προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των ΟΚΩ στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να
συνυπολογίσει  τη  σχετική  επιρροή  αυτών  των  δικτύων  και  εγκαταστάσεων  στο
χρονοδιάγραμμα  που  θα  συντάξει,  στη  ροή  της  εργασίας,  στην  απόδοση  των  μεθόδων
εργασίας, του μηχανικού εξοπλισμού κλπ.

Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έχουν παρθεί υπόψη
οι  κάθε είδους  καθυστερήσεις  που μπορεί  να προκύψουν από την  τροποποίηση δικτύων
ΟΚΩ είτε αυτές θα γίνουν από ειδικευμένα συνεργεία των ΟΚΩ, είτε από τα συνεργεία του
Αναδόχου, είτε και από τα δύο μαζί.

Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ που τυχόν θα συναντηθούν καθορίζονται
τα ακόλουθα :

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει, έγκαιρα και έγγραφα, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις
συναντώμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου,
από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ συνοδεύοντας τις αναφορές του με υποδείξεις
λύσης για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα.

2. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας
για  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  που  δημιουργούνται  από  τις  παραπάνω



εγκαταστάσεις  κλπ  τροποποιώντας  στην  ανάγκη  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του
έργου και διαδοχή εργασιών ή ακόμα και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες,
μετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους
λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα για τον Ανάδοχο, για παράταση προθεσμίας του ολικού
χρόνου αποπεράτωσης του έργου.

3. Η Υπηρεσία μετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου οφείλει να βοηθήσει αυτόν, σε όλα
τα  διαβήματα  που  απαιτούνται  προς  τις  αρμόδιες  Αρχές,  για  την  άρση  κάθε
ενδεχόμενου  εμποδίου  από  τις  επιχειρήσεις  και  ΟΚΩ  κλπ  στη  προώθηση  των
εργασιών, χωρίς όμως αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από όλες τις ευθύνες που έχει
ο  ίδιος  και  που  είναι  υποχρεωμένος  να  αλληλογραφεί  και  να  συνεννοείται
(ενημερώνοντας πάντα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετικά) με τους αντίστοιχους ΟΚΩ.

Άρθρο 31  ο   - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση,  με  δαπάνες  του  (χωρίς  πρόσθετη  αποζημίωση,  των
δαπανών αυτών περιλαμβανομένων στις τιμές μονάδος της προσφοράς του και στις ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν αυτόν) και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος έργου
καθώς και μετά την περαίωση ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους
γύρω  του  τμήματος  αυτού  χώρους  και  γενικά  από  το  εργοτάξιο,  κάθε  προσωρινή
εγκατάσταση,  τα  απορρίμματα,  εργαλεία  και  ικριώματα,  μηχανήματα,  πλεονάζοντα  υλικά
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. 

Επίσης  ο  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση να  προβεί  στην  άρση (καθαίρεση,  αποκόμιση
κ.λ.π.),  όταν  θεωρηθεί  από  την  Υπηρεσία  ως  όχι  απαραίτητη,  κάθε  προστατευτικής
κατασκευής που είχε επιβληθεί  (για την εκτέλεση του έργου),  για οποιονδήποτε λόγο,  για
αποφυγή ζημιών,  φθορών,  ατυχημάτων κ.λ.π.  σε ιδιοκτησίες,  οικοδομές,  δένδρα,  αγρούς,
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα καθώς και για την
απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων.

Εάν  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες,  από  την  έγγραφη  υπόμνηση  της  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας,  δεν  προβεί  στην  έναρξη και  σε  εύλογη  προθεσμία  περαίωση των  πιο  πάνω
εργασιών ο Ανάδοχος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος του. Η δαπάνη των εργασιών
αφαιρείται από την επόμενη πληρωμή του και για τον λόγο αυτό δεν του εκδίδεται βεβαίωση
εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή του τμήματος αυτού. 

Άρθρο 32  ο   - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

Τα  υλικά  που  συναντώνται  κατά  την  κατασκευή  του  έργου  ή  προέρχονται  από
καθαίρεση παλαιών έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις
δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής  τους  και  οφείλει  να παίρνει  τα  κατάλληλα μέτρα για  να
αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους.
Χρησιμοποίηση των υλικών από τον Ανάδοχο γίνεται μετά από διαταγή της Υπηρεσίας και
σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ του επιβλέποντος και του Αναδόχου.



Άρθρο 33  ο   - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση, όπως δέντρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του
διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε
ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων,
απόθεσης  υλικών,  λόγω  κακού  χειρισμού  των  μηχανημάτων  ή  καταπάτησης  φυτεμένων
περιοχών από μηχανικά μέσα.

Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο ή δεντρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Για να δοθεί η έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραμμα, στο
οποίο θα έχουν σημειωθεί τα δέντρα ή δεντρύλλια που θα πρέπει να κοπούν.

Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από
τυχόν  εγκεκριμένες  από  την  Υπηρεσία  τροποποιήσεις  της)  ο  Ανάδοχος,  ανεξάρτητα  των
οποιωνδήποτε ευθυνών που θα μπορούν να προκύψουν για αυτόν, είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν
πριν  από  την  εγκατάστασή  του,  με  δαπάνες  του,  χωρίς  να  δικαιούται  οποιασδήποτε
χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.

Γίνεται  ειδική  επισήμανση  ότι  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  κατά  την  εκτέλεση  των
χωματουργικών εργασιών να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες
εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται  από τη μελέτη)  ή με απόρριψη διαφόρων
προϊόντων  ορυγμάτων  έστω  και  αν  προβαίνει  σε  κανονική  διάστρωση  και  συμπύκνωση
αυτών,  γιατί  διευκρινίζεται  ρητά,  ότι  και  οι  προβλεπόμενες  διατομές  επιχωμάτων  είναι
προκαθορισμένων διαστάσεων και  δεν επιτρέπεται  η δημιουργία πλατυσμάτων χωρίς  την
προηγούμενη  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  η  οποία  θα  λάβει  σοβαρά  υπόψη  της  τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επισημαίνεται  επιπλέον,  ότι  θα  πρέπει  να  πληρούνται  κι  οι  οποιεσδήποτε  άλλες
προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 34  ο   – ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν αναμένεται  η ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Στην
περίπτωση όμως που αυτό συμβεί:

1. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  αμέσως  μόλις  διαπιστώσει  την  ύπαρξη
αρχαιοτήτων,  οποιασδήποτε  ηλικίας,  να  ειδοποιήσει  την  Υπηρεσία  και  την  Αρμόδια
Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων,
λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη
των υπόψη αρχαιοτήτων.

2. Μετά το πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διενέργεια
αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε
για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστημα κατά το οποίο η Αρχαιολογική
Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με δικά της μέσα και για την μεταφορά του εξοπλισμού και του
προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, ανάλογη μετατροπή του χρονοδιαγράμματος. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία διενέργεια διερευνητικών τομών,
αυτές θα περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή



Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  τις  απαιτούμενες  διευκολύνσεις  και  να
συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται
κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό  Δίκαιο.  Σε κάθε περίπτωση ισχύει  η
Ελληνική Νομοθεσία.

Άρθρο 35  ο   - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Απαγορεύεται η εκχώρηση τμήματος ή του συνόλου του έργου σε τρίτους χωρίς την
έγγραφη  έγκριση  της  Προϊσταμένης  Αρχής  του  έργου,  πέραν  των  περιπτώσεων  που
προβλέπονται  από την  ισχύουσα  νομοθεσία.  Σε  κάθε  περίπτωση,  υπεύθυνος  έναντι  του
κυρίου του έργου για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών και για θέματα του προσωπικού είναι
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου διαπιστωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο ότι
έχει γίνει φανερή ή σιωπηρή υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση,
τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Η εκ των υστέρων σύσταση κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου, στην οποία θα
συμμετέχει ο Ανάδοχος, γίνεται με αίτηση του Αναδόχου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία του
έργου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Υπ. Απόφασης Δ17α/01/13/ΦΝ 430
της 27.2/6.3.2002 (ΦΕΚ 267 Β΄). Επί του αιτήματος αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή.

Άρθρο 36  ο   - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό συνεργείων
από εργατοτεχνικό  και  λοιπό προσωπικό,  καθώς και  τα  μηχανήματα και  εργαλεία  για  να
μπορεί  να εκτελεί  παράλληλα δύο ή περισσότερα τμήματα  του έργου,  εφόσον αυτό είναι
αναγκαίο  ανάλογα με  τη  συνολική  προθεσμία  αποπερατώσεως  του έργου,  τις  τμηματικές
προθεσμίες,  κυκλοφοριακούς  ή  άλλους  λόγους  και  σύμφωνα  με  το  χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου που πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Άρθρο  37  ο   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ή  ΑΛΛΟΥΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Αναδοχος ειναι  υποχρεωμενος να μην παρεμποδιζει  την εκτελεση των εργασιων,
που  δεν  συμπεριλαμβανονται  στη  συμβασή  του,  από  αλλους  εργολήπτες  που  εχει
εγκαταστήσει  ο  κυριος  του  εργου,  να  διευκολυνει  την  εκτελεσή  τους  με  τα  μεσα  που
χρησιμοποιει (π.χ. ικριωματα κλπ) και να ρυθμιζει την εκτελεσή των εκτελουμενων από αυτων
εργασιων, ουτως ωστε να μην παρεμποδιζεται η εκτελεση εργασιων από τον κυριο του εργου
ή από αλλους εργολήπτες. 

Οποιαδήποτε  φθορα  ή  ζημια  που  προκληθει  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  σε
οποιαδήποτε  κατασκευή,  βαρυνει  τον  αναδοχο,  που  ειναι  υποχρεωμενος  να  την
αποκαταστήσει και να επαναφερει τις κατασκευες που υπεστησαν τη ζημια ή τη φθορα στην
προτερα του κατασταση. 



Άρθρο 38  ο   - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την Ποινική και Αστική Ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα
συμβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλο τρίτο και το
οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται
για  κάθε  ζημία  ή  φθορά  που  θα  προκαλείται  σε  αυτό  από  οποιαδήποτε  αιτία,  πλην  της
θεομηνίας,  έστω  και  αν  η  ζημία  ή  φθορά  οφείλεται  σε  εσκεμμένη  ή  μη  ενέργεια  όσων
κυκλοφορούν στην οδό ή κοντά σε αυτήν.

Κάθε ζημία ή φθορά που προκαλείται  στο έργο θα αποκαθίσταται από τον Ανάδοχο
χωρίς καμία αποζημίωση για την αποκατάσταση.

Άρθρο 39  ο   – ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος κατα την εκτελεση του εργου να καταρτισει  και να
ενημερωνει Φακελο Ασφαλειας και Υγειας όπως προβλεπεται από τις διαταξεις του αρθρου 3
του Π.Δ. 305/96 και συμφωνα με τον Ν.3669/08 αρθρο 37 παρ.7. 

Ο παραπανω φακελος, ενημερωμενος κατα τις διαταξεις της παρ. 7 του αρθρου 3 του
Π.Δ.  305/96  ειναι  αναγκαιο  στοιχειο  για  την  διενεργεια  της  Προσωρινής  και  Οριστικής
Παραλαβής του εργου. 

Προληψη ατυχηματων και μετρα υγιεινης (ΑΠΟΦ.ΔΙΠΑΔ/οικ/889 της 
27.11.2003/14.1.2003 (ΦΕΚ 16 Β’)) 
1. Κανονιστικες απαιτήσεις 
Ο αναδοχος υποχρεούται να εκτελεί το εργο με τροπο ασφαλη και σύμφωνα με τους
νομους, διαταγματα, αστυνομικες διαταξεις και οδηγίες του Κυρίου του Εργου οπως
εκφραζονται  μεσω  της  υπηρεσίας  αναφορικα  με  την  ασφαλεια  και  υγεία  των
εργαζομενων.
2. Συστημα Οργανωσης και Διαχειρισης Ασφαλειας Υγειας Εργασιας (ΣΟΔΑΥΕ). 
Ο  αναδοχος  θα  πρεπει  να  εφαρμοστει  το  ΣΟΔΑΥΕ  στο  εργο  ωστε  να  περιοριστει  ο
εργασιακός κινδυνος στο ελαχιστο.  Ως ελαχιστες απαιτήσεις  για  το ΣΟΔΑΥΕ οριζονται  οι
εξής:
2.1. Δήλωση πολιτικής ασφαλειας εργασιας του αναδόχου.
2.2.  Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  προσωπικου  αναδόχου  για  θεματα  Ασφαλειας  Υγειας
Εργασιας (Α .Υ.Ε.).
2.3. Οργανωση υπηρεσιων ΑΥΕ υπεργολαβων.
2.4. Εκπόνηση διαδικασιων ασφαλειας. Κατ' ελαχιστον απαιτουνται διαδικασιες για:
- αναφορα ατυχήματος
- διερευνηση των ατυχηματων και τήρηση αρχειων βασει της νομοθεσιας
- αντιμετωπιση εκτακτης αναγκης
- χρήση μεσων ατομικής προστασιας
- εκπαιδευση προσωπικου 
- ιατρικες εξετασεις εργαζομενων



2.5.  Καταρτιση  ειδικων  μελετων  π.χ.  για  βοηθητικες  κατασκευες  όπου  τετοια  μελετη
προβλεπεται από τη νομοθεσια ή προτεινεται από το ΣΑΥ της μελετης ή της κατασκευής.
2.6. Διαδικασιες Επιθεωρήσεων. 
Ο  αναδοχος  θα  πρεπει  να  προγραμματιζει  την  τακτική  επιθεωρηση  των  χωρων,  του
εξοπλισμου,  των  μεθόδων  και  των  πρακτικων  εργασιας  σε  εβδομαδιαια  βαση,  εκτός  αν
αλλως οριζεται  στη νομοθεσια ή το απαιτουν οι  συνθήκες εκτελεσης του εργου,  ωστε να
εξασφαλιζεται η εγκαιρη λήψη μετρων για την επανόρθωση των επικινδυνων καταστασεων
που επισημαινονται. Οι επιθεωρήσεις πρεπει να τεκμηριωνονται γραπτα.
2.7. Αλλες προβλεψεις
- Καταρτιση προγραμματος και υλοποιηση εκπαιδευσης των εργαζομενων σε θεματα Α.Υ.Ε..
Οδηγιες ασφαλους εργασιας προς εφαρμογή απ’ όλους τους εργαζόμενους στο εργοταξιο -
Πρόβλεψη για συγκληση μηνιαιων συσκεψεων για θεματα Α.Υ.Ε. με το συντονιστή Α.Υ.Ε. και
τους υπεργολαβους, παρουσια του τεχνικου ασφαλειας και του ιατρου Εργασιας. 

2.8. Υποχρεωση αναδοχου για αναθεωρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. ο συντονιστης ασφαλείας
και υ-  γείας του εργου υποχρεούται να κανει  την αναθεωρηση του Σχεδίου και του
Φακελου  Ασφαλειας  και  Υγείας  της  Μελετης,  να  παρακολουθεί  τις  εργασίες  οσον
αφορα θεματα Α.Υ.Ε και να συνταξει τον τελικο ΦΑΥ. Το Σ.Α.Υ αναπροσαρμοζεται σε
συναρτηση με την εξελιξη των εργασιων, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριεχονται οι ενδεχομενες
τροποποιησεις  που  εχουν  επελθει.  Συνεπως  ο  Φακελος  Α-  σφαλειας  και  Υγείας
συμπληρωνεται σταδιακα και παραδίδεται με την ολοκληρωση του Εργου στον Κύριο
του Εργου ενημερωμενος ωστε να περιεχει τα πραγματικα στοιχεία του εργου, ετσι
οπως  αυτο  κατασκευαστηκε.  Σε  περίπτωση  που  δεν  εχει  παραδοθεί  απο  την
Υπηρεσία  Σ.Α.Υ.  και  Φ.Α.Υ.  στον  Αναδοχο  μαζί  με  την  τεχνικη  μελετη,  αυτος
υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπανως για το Δημοσιο. 

Το Σ.A.Υ. πρεπει να περιεχει τα εξής: 
2.8.1. Γενικα
- Ειδος εργου και χρήση αυτου
- Συντομη περιγραφή του εργου 
- Ακριβής διευθυνση του εργου
- Στοιχεια του κυριου του εργου
- Στοιχεια του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.A.Υ.

2.8.2. Πληροφοριες για υπαρχοντα δικτυα υπηρεσιων κοινής ωφελειας.
2.8.3. Στοιχεια για την προσπελαση στο εργοταξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θεσεις
εργασιας.
2.8.4. Ρυθμιση της κυκλοφοριας πεζων και οχηματων εντός και περιξ του εργοταξιου.
2.8.5. Καθορισμό των χωρων αποθήκευσης υλικων και τρόπου αποκομιδής αχρήστων
2.8.6. Συνθήκες αποκομιδής επικινδυνων υλικων.
2.8.7. Διευθετηση χωρων υγιεινής, εστιασης και Α' βοηθειων.
2.8.8. Μελετες κατασκευής ικριωματων που δεν περιγραφονται στις ισχυουσες διαταξεις Π.χ
ειδικοι τυποι ικριωματων, αντιστηριξεις μεγαλων ορυγματων, ή επιχωματων κλπ και διαταξεις
για πρόσδεση κατα την εργασια σε υψος.
2.8.9. Καταγραφή σε πινακα των φασεων και υποφασεων εργασιων του εργου, συμφωνα με
το εγκεκριμενο χρονοδιαγραμμα εκτελεσης του εργου.



2.8.10.  Την καταγραφή σε πινακα των κινδυνων; των πηγων κινδυνων και  της εκτιμησης
επικινδυνότητας  καθε  φασης  και  υποφασης  του  εργου  με  κλιμακωση  της  εκτιμησης
επικινδυνότητας π.χ 

Χ = Χαμηλή εκτιμηση κινδυνου 
Μ = Μετρια εκτιμηση κινδυνου
Υ = Υψηλή εκτιμηση κινδυνου 

Σε περιπτωση ταυτόχρονης εκτελεσης φασεων εργασιων θα πρεπει να λαμβανονται υπόψη
οι επιπλεον απορρεοντες κινδυνοι.
2.8.11. Εναλλακτικες μεθοδοι εργασιας για κινδυνους που δεν μπορουν να αποφευχθουν.
2.8.12. Για τον εναπομενοντα εργασιακό κινδυνο θα πρεπει να αναφερονται συγκεκριμενα
μετρα  για  την  πρόληψη  του,  καθως  και  ειδικα  μετρα  για  εργασιες  που  ενεχουν  ειδικους
κινδυνους (Παραρτημα 11 του αρθρου 12 του Π.Δ. 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ πρεπει να περιεχει τα εξής: 

2.8.Α. Γενικα:
- ειδος εργου και χρήση αυτου 
- ακριβή διευθυνση του εργου
- αριθμό αδειας
- στοιχεια του κυριου του εργου
- στοιχεια του συντονιστή ασφαλειας και υγειας που θα συνταξει ΦΑΥ.
2.8.Β. Στοιχεια απ ο το μητρωο του εργου:
- τεχνική περιγραφή του εργου
- παραδοχες μελετης
- τα σχεδια ως "κατεσκευασθη".
2.8.Γ. Οδηγιες και χρήσιμα στοιχεια σε θεματα ασφαλειας και υγειας, τα οποια θα πρεπει να
λαμβανονται υπόψη κατα τις ενδεχόμενες μεταγενεστερες εργασιες καθ' όλη τη διαρκεια της
ζωής  του  εργου,  π.χ  εργασιες  συντήρησης,  μετατροπής,  καθαρισμου  κλπ.  Ενδεικτικα  οι
οδηγιες  και  τα  στοιχεια  αυτα  αναφερονται  στον  ασφαλή  τρόπο εκτελεσης  των  διαφόρων
εργασιων,  στην  αποφυγή  κινδυνων  από  τα  διαφορα  δικτυα  (υδρευσης,  ηλεκτροδότησης,
αεριων, ατμου κλπ) στην πυρασφαλεια κλπ.
2.8.Δ. Εγχειριδιο Λειτουργιας και Συντήρησης του εργου. 
Το ανωτερω περιλαμβανει:
- Τον κανονισμό λειτουργιας του εργου π.χ. όλα τα στοιχεια που θα αφορουν τη χρήση του
εργου από 
τους χρήστες, βασικα ενημερωτικα φυλλαδια καταλληλα και  επαρκή, που θα διανεμηθουν
στους χρήστες ωστε καθε χρήστης να γνωριζει  πως θα χρησιμοποιήσει το εργο και τι  θα
κανει σε περιπτωση εκτακτων γεγονότων. 
-  Οδηγιες  λειτουργιας  για  το  προσωπικό  λειτουργιας  και  εκμεταλλευσης  του  εργου  π.χ.
οδηγιες  χρήσης  του  ακινητου  και  κινητου  εξοπλισμου  που  ανήκει  στην  συγκεκριμενη
εργολαβια σε συνθήκες κανονικής λειτουργιας και σε συνθήκες εκτακτου περιστατικoυ κλπ. 
- Οδηγιες συντήρησης του εργου. Περιλαμβανoνται συγκεκριμενες οδηγιες για την περιοδική
συντήρηση του εργου. 



Κατα την εκτελεση του εργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρουνται στο εργοταξιο με ευθυνη του
αναδόχου και ειναι στη διαθεση των ελεγκτικων αρχων. Μετα την αποπερατωση του εργου ο
Φακελος Ασφαλειας και Υγειας συνοδευει  το εργο καθ'  όλη τη διαρκεια της ζωής του και
φυλασσεται με ευθυνη του Κυριου του Εργου.

3. Δαπανη συνταξης ΣΑ Υ και ΦΑ Υ 
Ολες οι δαπανες που συνεπαγονται τα παραπανω, αφορουν στην οργανωση του εργοταξιου
και απαιτουνται από το νόμο, βαρυνουν τον Αναδοχο και θα πρεπει να εχουν συνυπολογιστει
από αυτόν κατα τη διαμόρφωση της προσφορας του. 
Ο εργολαβος  ανεξαρτητα  και  επι  πλεον των όσων προβλεπονται  από τον  Νόμο και  την
παρουσα, για όσο διαστημα διαρκει η εκτελεση του εργου, οφειλει να παρει μετρα για την
πρόληψη  ατυχηματων  καθε  ειδους  και  την  προστασια  τόσο  των  τριτων  όσο  και  του
εργατοϋπαλληλικου προσωπικου του. 
Οφειλει επισης να συμμορφωνεται απροφασιστα με όλους τους σχετικους κανονισμους και τις
αστυνομικες διαταξεις και τον βαρυνει η ευθυνη (ποινική και αστική) για καθε ατυχημα που
τυχόν συμβει. 

Άρθρο 40  ο   - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ασφαλίζει  το  απασχολούμενο  προσωπικό  στο
Ι.Κ.Α.  και  γενικά  σε  όλα  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  που  προβλέπονται  από  τη  νομοθεσία.
Επιπλέον, πρέπει να είναι συνεπής προς όλες τις υποχρεώσεις του έναντι των κανονισμών
των ασφαλιστικών ταμείων, όπως η υποβολή μισθοδοτικών καταστάσεων κλπ.

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  πλήρη  ευθύνη  για  ζημιές  που  προκαλούνται  σε
πρόσωπα, ιδιοκτησίες, ή δημόσια έργα από το προσωπικό ή τα οχήματα και τα μηχανήματα
αυτού. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να καλύψει ασφαλιστικά τον εαυτό του και τον κύριο του
έργου για ενδεχόμενη αστική ευθύνη του έναντι σωματικών βλαβών, ψυχικής οδύνης, ηθικής
βλάβης  και  υλικών  ζημιών  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  του  έργου.  Επίσης,  είναι
υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται στο έργο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει κατά παντός κινδύνου το σύνολο των υλικών και του
εξοπλισμού που παραλαμβάνει, τόσο κατά τη μεταφορά αυτού από τον προμηθευτή, όσο και
κατά τη διάρκεια της φύλαξης αυτού μέχρι την ενσωμάτωσή του στο έργο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μύκονος, 09/12/2015

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗKE
Μύκονος, 09/12/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μυκόνου

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.
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