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ΕI∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

                                

1.1  Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι όροι 
σύµφωνα µε τους οποίους θα γίνει η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων, σύµφωνα µε 
τις µελέτες, εργασιών.  
Τα είδη των εργασιών που προβλέπονται περιέχονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της Μελέτης, τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές, που 
ισχύουν για τα δηµόσια έργα καθώς και όλα τα τεύχη της µελέτης.  
 

1.2       Αντικείµενο της παρούσας, εργολαβίας είναι η εκτέλεση και πλήρης ολοκλήρωση (µε  
παράδοσή τους σε λειτουργία) από τον Ανάδοχο των οικοδοµικών και   
 ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου   
 «Εργασίες Βελτίωσης, Εκσυγχρονισµού και Επέκταση των Εγκαταστάσεων 
στο Συνοριακό Σταθµό Ευζώνων Ν. Κιλκίς» 

 
1.3  Συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών είναι οι τιµές µονάδας του Περιγραφικού 

Τιµολογίου Μελέτης Οικοδοµικών Εργασιών, καθώς και αυτού του Τιµολογίου 
Μελέτης Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά την 
εφαρµογή των ποσοστών έκπτωσης -ανά κεφάλαιο- που θα προσφέρει ο Ανάδοχος 
του έργου.  

 
1.4  Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι η συνολική κατά το 

έντυπο Προσφοράς Ποσοστών Έκπτωσης αξία του έργου (Άθροισµα ΣΠ) µετά των 
απροβλέπτων δαπανών.  

 

1.5  Η συµµετοχή στην δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο 
τεκµήριο ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί µε τα 
σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της µελέτης καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του 
έργου. Παράλειψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που 
αφορά το έργο, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή µε  
τις συµβατικές υποχρεώσεις του. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ– ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

                                  

2.1 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση του έργου, είναι όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της 
διακήρυξης, όπου και καθορίζεται η σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ τους. 

 
2.2 Το έργο θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκεκριµένες προδιαγραφές για 

το κάθε είδος εργασιών και σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. Επιπλέον αυτών 
ισχύουν και: 
 

2.3 Θεσµικό πλαίσιο 
 

1. Ο Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) «Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 
έργων» (ΦΕΚ 116 Α’/18-06-08) 
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2.  Ο Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις   Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012) που αφορά την  
τροποποίηση του ν.3669/2008. 
 

3. Ο Ν. 1418/84 - «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) 

όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ιδίως µε τους Νόµους : 
 

� Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20  (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992) 
� Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994) 
� Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995) 
� Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996) 
� Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α΄ 180/6-8-2001) 
� Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003) 
� Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004) 
� Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-2-2005) 
� Ν.3414/2005(ΦΕΚ279Α/10-11-2005) 
� Ν.3481/2006(ΦΕΚ 162Α) 

                    

           4. Το Π.∆. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) - Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, όπως   
                  τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως µε τα: 

� Π.∆. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94) 
� Π.∆. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94) 
� Π.∆. 402/96 (ΦΕΚ 269 Α’/96) 
� Π.∆. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97) 
� Π.∆. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97) 
� Π.∆. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999) 
  

                   5. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι), ή των τέως Υπουργείων 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) και 
∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε.), 
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

           6. 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, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Απόφαση, Ερµηνευτική Εγκύκλιος, κ.λ.π.) που               
                διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν  
                αναφέρονται ρητά παραπάνω καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της  
                Υπηρεσίας. 
 
              Κανονισµοί  - διατάξεις 

 7. Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ., ο κτιριοδοµικός κανονισµός,    
       και  τα διατάγµατα δοµήσεως εντός και εκτός σχεδίου.    

 8. Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος -1997 που εγκρίθηκε µε  
       την απόφαση ∆ 14/19164/28-3-97 απόφαση Υφ. ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 9. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.) που  
       εγκρίθηκε µε την Απόφαση ∆14/36010/29-2-2000 (ΦΕΚ 381Β/24-3-2000) του  
       Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 10 Ο Κανονισµός φορτίσεων ∆οκιµών Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31- 
        12-45 (ΦΕΚ 117Α/46). 
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 11. Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που    
         εγκρίθηκε αρχικά µε την ∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068Β/91) και  
         τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την ∆Ι 1 β/13/3-3-95 (ΦΕΚ 227Β/28-3-95)  
         απόφασης του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και  
          κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα που εγκρίθηκε µε την  
         ∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ Β' 1329/6-11-2000) Υπουργική Απόφαση  
         ΠΕΧΩ∆Ε. 

 12. Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613Β/12-10-92) όπως αυτός  
        τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τη ∆17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95    
        Υπουργική  Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 534Β/20-6-95), και ο Ελληνικός  
        Αντισεισµικός Κανονισµός 2000, που εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ 275/15-   
        12-99 (ΦΕΚ  Β'2184/20-12-99) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕ.ΧΩ.∆.Ε  

 13. Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π.)  

 14. Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α') Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση  
        οικοδοµικών εργασιών. 

 15. Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α') Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες    
          ασχολουµένων µισθωτών. 

 16. Το Π.∆. 1073/81(ΦΕΚ 260 Α') Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση  
           εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών κ.λ.π. 

 17. Τον Ν.1430/84(ΦΕΚ49Α').  

 18. Τον  Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α') για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 

 19. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α') ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας  
        που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε  
        συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 

           20. Την 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β’22-9-2000) Απόφαση ΥΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
     "Καθιέρωση του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ Α Υ) ως απαραίτητου   
      στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου" 

           21.  Οι διατάξεις της ∆ΕΗ.  

           22.  Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς  
                 και κολώνες της ∆.Ε.Η. κ.λ.π.). 

           23.  Την εγκύκλιο 23/31.8.2001 περί κανόνων διασφάλισης ποιότητας ∆.Ε. κ.τ.λ. 

           24.   Προδιαγραφές 
  
Στο παρόν έργο έχουν ισχύ οι προδιαγραφές όπως αυτές δηµοσιεύτηκαν στο  
 ΦΕΚ 2221/β/30-07-2012 µε τίτλο «Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών  
  Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή στα ∆ηµόσια Έργα» και     
  συγκεκριµένα: 
 
10.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 Ικριώµατα 
29.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 
30.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00 Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται  
        επί Τόπου 
37.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε     
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        µεµβράνες PVC 
38.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-01 Θερµοµονώσεις δωµάτων 
39.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-02 Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων 
44.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, Εσωτερικές      
        και  Εξωτερικές 
54.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώµατα 
55.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00 Κουφώµατα Αλουµινίου 
58.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02 ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό 
63.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00 Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων 
64.   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός   
        Σιδηρών 
187. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε  
        ασφαλτικές µεµβράνες 
193. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-05 Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα    
        µε ελαστοµερή υλικά 
221. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών   
        υδραυλικών έργων 
418. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα 
419. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός 
 
Γενικά για τη κατασκευή του έργου, όπως προαναφέρθηκε, ισχύουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2221/β/30-07-2012, ακόµη και 
αν δεν αναφέρονται στον παραπάνω αναλυτικό πίνακα.  

 
2.4 Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί 

σε συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε 
περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον εργοδότη την 
σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, 
χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση 
αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα 
καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής.  

 
 
 ΑΡΘΡΟ 3

ο
: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ  

 
Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα παρακάτω: 
 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
4.Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους. 
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 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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 4.1     Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου 
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           Στη διάθεση των διαγωνιζοµένων βρίσκονται οι επόµενες µελέτες: 
 α. Μελέτες Οικοδοµικών εργασιών 
 β. Μελέτες Η/Μ εργασιών 

 
Τις µελέτες αυτές, σε dwf  φορµάτ,  οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να τις «κατεβάσουν» 
από την διεύθυνση: www.damt.gov.gr  
Μπορούν επίσης να προσέλθουν στη ∆ιεύθυνση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας: 
Στρωµνίτσης 53, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη, προκείµενου να  παραλάβουν ψηφιακό 
οπτικό δίσκο (CD-ROM) µε τα ανωτέρω συµβατικά τεύχη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

5.1  Στις τιµές µονάδας εργασιών του Περιγραφικού Τιµολογίου Μελέτης Οικοδοµικών 
Εργασιών καθώς και αυτού του Τιµολογίου Μελέτης Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εργασιών, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά την εφαρµογή του ποσοστού 
έκπτωσης ανά κεφάλαιο σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου, περιλαµβάνονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και τα παρακάτω:  
 
5.1.1  Η αξία επί τόπου των έργων και έτοιµων για χρήση όλων των υλικών και 

µικροϋλικών, ενσωµατούµενων ή όχι, κυρίων ή βοηθητικών, τα οποία 
απαιτούνται οπωσδήποτε και είναι απαραίτητα για την πλήρη και 
ολοκληρωµένη εκτέλεση και την έντεχνη εµφάνιση των εργασιών και για την 
πλήρη λειτουργία του έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και µε 
τους όρους των εγκεκριµένων Μελετών της Υπηρεσίας και λοιπών 
συµβατικών τευχών, έστω και αν τα υλικά αυτά δεν καθορίζονται ρητώς στο 
Περιγραφικό Τιµολόγιο Μελέτης Οικοδοµικών Εργασιών καθώς και στο 
Τιµολόγιο Μελέτης Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών .  

 
5.1.2  Η αξία οποιουδήποτε υλικού ή εργασίας, που µπορεί µεν να µην εµφαίνεται 

στα στοιχεία των παραπάνω Μελετών, είναι όµως απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση του έργου, ακόµη και αν προκύψει από έρευνα που θα κάνει ο 
Ανάδοχος, µετά την ανάληψη του έργου, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη 
λειτουργία.  

 
5.1.3  Η δαπάνη εξαιτίας της φθοράς και της αποµείωσης των υλικών.  
 
5.1.4  Η δαπάνη προσκόµισης των υλικών µέχρι του σηµείου χρησιµοποίησής 

τους, φύλαξής τους, κ.λ.π. καθώς και της αποµάκρυνσης των άχρηστων 
υλικών (µπάζων, κ.λ.π.) σε θέσεις επιτρεπόµενες από την αστυνοµία.  

 
5.1.5  Οι δαπάνες για την καταβολή ηµεροµισθίων και των σχετικών µε αυτά 

εισφορών και επιβαρύνσεων σε κύριους, επικουρικούς ή πρόσθετους 
ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, κ.λ.π.), οι οποίες αφορούν στην εκτέλεση όλων 
των κυρίων, βοηθητικών ή συµπληρωµατικών εργασιών, έστω και αν αυτές 
δεν περιγράφονται ρητώς, αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου.  

 
5.1.6  Η δαπάνη για τη µόρφωση ή διάνοιξη αυλακιών ή οπών διόδου ή 

εντοιχισµού σωληνώσεων ή αγωγών ή εξαρτηµάτων των κάθε είδους 
εγκαταστάσεων κ.λ.π. σε τοίχους, οροφές ή πατώµατα από οποιοδήποτε 
υλικό και οποιουδήποτε πάχους, µε βάση τις µελέτες των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατόπιν εγκρίσεως από την 
Επίβλεψη.  
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5.1.7  Η δαπάνη για την αποκατάσταση των οπών, αυλακιών που έχουν διανοιχθεί 
και µορφωθεί ή όχι, προκειµένου να τοποθετηθούν οι διάφορες σωληνώσεις 
ή άλλα στοιχεία των εγκαταστάσεων.  

 
5.1.8  Οι δαπάνες για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν βλάβης ή 

ζηµίας σε υφιστάµενες κατασκευές από οποιαδήποτε λόγο εξαιτίας του 
έργου.  

 
5.1.9  Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση 

κάθε εργασίας καθώς και για την ανύψωση των υλικών µέχρι του σηµείου 
χρησιµοποίησής τους, δηλαδή µισθώµατα, απαιτούµενα καύσιµα και 
λιπαντικά, επιβάρυνση από ηµεραργίες από οποιαδήποτε αιτία, επιβάρυνση 
εξαιτίας επισκευών και συντήρησης µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασής 
τους, τα ασφάλιστρά τους καθώς και η απόσβεσή τους.  

 
5.1.10  Οι δαπάνες για τη µελέτη, εγκατάσταση, χρήση και αποκοµιδή των 

ικριωµάτων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών.  
 
5.1.11  Όλες οι δεσµεύσεις που αναφέρονται στα συµβατικά στοιχεία που δίδονται 

στους διαγωνιζόµενους.  
 
5.2  Στις τιµές µονάδας εργασιών του Περιγραφικού Τιµολογίου Μελέτης Οικοδοµικών 

Εργασιών καθώς και αυτού του Τιµολογίου Μελέτης Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εργασιών δεν περιλαµβάνεται το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 
Αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) που στην παρούσα εργολαβία καθορίζεται σε 
ποσοστό 18%, και περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για φόρους, τέλη, δασµούς και 
εισφορές υπέρ του δηµοσίου ή υπέρ τρίτων, για κάλυψη γενικών εξόδων του 
Αναδόχου καθώς και για το όφελός του. Ειδικότερα στο ποσοστό αυτό 
περιλαµβάνονται όλα τα γενικά και επισφαλή έξοδα του Αναδόχου και του κάθε είδους 
προσωπικού του, δηλαδή:  

 
5.2.1  Μισθοί, αποζηµιώσεις έξοδα κίνησης, ύδρευσης, θέρµανσης, φωτισµού, 

ιατρικής περίθαλψης, ενοικίων, έξοδα για τη δηµοσίευση περίληψης της 
∆ιακήρυξης και για τη σύναψη της σύµβασης του έργου.  

 
5.2.2  Έξοδα για φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου και υπέρ 

τρίτων και για οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, έξοδα εγγυήσεων και 
τόκων, έξοδα κίνησης κεφαλαίων.  

 
5.2.3  Οι δαπάνες για τις κάθε είδους δοκιµές των εγκαταστάσεων.  
 
5.2.4  Οι αµοιβές και όλα τα έξοδα έκδοσης ή ανανέωσης των κάθε είδους αδειών 

που απαιτούνται προκειµένου να κατασκευαστεί το έργο (πλην της 
πολεοδοµικής άδειας).  

 
5.2.5  Έξοδα αποθήκευσης και διαφύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης 

υλικών, έξοδα χαράξεων, κάθε είδους µετρήσεων, καταµετρήσεων, 
επιµετρήσεων, πιστοποιήσεων, εντολών πληρωµής στα απαιτούµενα 
αντίτυπα.  

 
5.2.6 Έξοδα για κάθε είδους εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών και των 

εργασιών, κ.λ.π. που θα απαιτήσει η Υπηρεσία, έξοδα εκπόνησης του 
προγράµµατος κατασκευής του έργου, έξοδα σύνταξης και ενηµέρωσης 
Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., έξοδα φωτογραφήσεων του έργου, που τυχόν διαταχθούν 
από την Υπηρεσία ή που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση.  
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5.2.7  Έξοδα συνεχούς καθαρισµού του εργοταξίου, έξοδα τοποθέτησης, διάλυσης 

και αποκοµιδής των προστατευτικών κατασκευών και των περιφραγµάτων, 
έξοδα αποµάκρυνσης οποιωνδήποτε άχρηστων ή ακατάλληλων υλικών ή 
υλικών κατεδαφίσεων κ.λ.π.  

 
5.2.8  Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του Αναδόχου, του 

προσωπικού του ή τρίτων, έξοδα προµήθειας, προσκόµισης, φθοράς και 
αποκόµισης εργαλείων και µηχανηµάτων.  

 
5.2.9  Το όφελος του Αναδόχου και κάθε άλλη δαπάνη του, η οποία δεν 

αναγράφεται ρητώς παραπάνω.  
 
5.3  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν περιλαµβάνεται επίσης στις τιµές 

µονάδας εργασιών του Περιγραφικού Τιµολογίου Μελέτης Οικοδοµικών Εργασιών 
καθώς και αυτού του Τιµολογίου Μελέτης Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών και θα 
καταβληθεί από τον εργοδότη στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το Νόµο.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 

6.1  Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του 
έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής 
τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων – 
καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β), τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, τη 
δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού 
ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές 
συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, 
την ποιότητα και ποσότητα των υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων 
εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) 
που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης. 

  
6.2  Οι ανάγκες του εργοταξίου σε ρεύµα και τηλέφωνο και οι αντίστοιχες δαπάνες για τη 

λειτουργία του εργοταξίου, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος 
αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί µε όλα τα συµβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν, 
µαζί µε τη ∆ιακήρυξη, τη βάση της προσφοράς.  
Επίσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαµβάνει να εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προσφορά του.  
Παράλειψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
τους όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 
συµµόρφωσή του µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

 
6.3  Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο 

του συνοριακού σταθµού (εκτός αυτού όπου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών µε 
την παρούσα εργολαβία) ούτε για οποιαδήποτε κατασκευαστική ή 
προπαρασκευαστική εργασία, ούτε για εναπόθεση υλικών, προϊόντων, µηχανηµάτων, 
µπάζων κ.λπ.   
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6.4  Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ευθύνη του Αναδόχου, σε περίπτωση που, παρά την 
ισχύουσα νοµοθεσία, χρησιµοποιηθεί προσωπικό που δεν έχει νόµιµη άδεια εργασίας 
(ΕΣΥ 24 παρ. 24.6).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 7

ο
 : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

 
7.1  Με την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε), 

αρχίζει η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου. 
Ο Ανάδοχος, µε βάση την ολική προθεσµία, συντάσσει και υποβάλλει  στη 
διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την 
υπογραφή της Σύµβασης, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου  46 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε).  
 

7.2  Το χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, 
αναλύει δε ανά µονάδα χρόνου 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 Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τη σύνταξη χρονοδιαγράµµατος µε 
τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης.  

 
7.3  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει 

τις προτάσεις του Αναδόχου σχετικά µε την σειρά και την διάρκεια κατασκευής των 
έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα 
όρια των συµβατικών προθεσµιών. Η έγκριση γίνεται σε δέκα (10) ηµέρες από την 
υποβολή του χρονοδιαγράµµατος. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
διευκρινήσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα 
κατασκευής του έργου.  

 
7.4  Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 

ποσότητες των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 46, παρ. 2 του 
Ν.3669/2008.  

 
7.5  Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή 

του χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που 
κάποια ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία 
αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο 
βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά 
από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο Ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 
Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο Ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του για την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και γενικότερα για την µη τήρηση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων και την µη συµµόρφωση του προς τις, σύµφωνα µε την σύµβαση, 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

 
7.6     O Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της  
           σύµβασης, συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οργανόγραµµα του  
           εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών,  
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           εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την  
           εκτέλεση του έργου (άρθρο 46, παρ. 4 του Ν.3669/2008). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8

ο
: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 
8.1 Για την προθεσµία εκτέλεσης του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του 

Ν.3669/2008. 
 
8.2   Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα και µε το άρθρο 12 της 

∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, ορίζεται σε πέντε (5) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει 
όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχούσες 
προβλεπόµενες από τη σύµβαση δοκιµές. Στην ολοκλήρωση των εργασιών 
περιλαµβάνεται και η έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για  την κατασκευής 
της περίφραξης.   

 
 

8.3  Ενδεικτικές προθεσµίες (παρ. 4β & 6 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008)  
 
 1η Στo πρώτο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση του εργοταξίου και των ικριωµάτων ασφαλείας που ενδεχοµένως να 
απαιτούνται, η προσκόµιση των απαραίτητων µηχανηµάτων για την τρέχουσα 
χρονική περίοδο εκτέλεσης του έργου και οι εκσκαφή για την κατασκευή βόθρων και 
θεµελιώσεων των νέων WC. Επίσης  θα  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία 
έκδοσης έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για  την κατασκευής της περίφραξης.  
 
2η Στο τέλος του δεύτερου µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να έχουν 
ολοκληρωθεί α) ο φέρων οργανισµός των νέων χώρων υγιεινής και β) η κατασκευή 
της περίφραξης στον περιβάλλοντα χώρο. 
  
3η Στο τέλος του τρίτου µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να έχουν 
ολοκληρωθεί α) η κατασκευή του νέου βόθρου β) όλες οι οικοδοµικές και Η/Μ  
εργασίες των νέων wc και γ) η συνδέσεις των νέων και υφιστάµενων wc µε τα 
υφιστάµενα και νέα δίκτυα.   
 
4η Στο τέλος του τέταρτου µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η µόνωση και εξωτερική βαφή του κεντρικού συνοριακού σταθµού και 
των παράπλευρων στεγάστρων από οπλισµένο σκυρόδεµα, β) η εγκατάσταση των 
νέων προκατασκευασµένων χώρων (φυλάκια) τύπου kibo και οι σύνδεση αυτών µε τα 
δίκτυα. 
 
5η. Στο τέλος του πέµπτου µήνα  από την υπογραφή της σύµβασης να έχει 
ολοκληρωθεί ο εξωραϊσµός του κεντρικού σταθµού (αποπεράτωση οικοδοµικών 
εργασιών βαφές, ψευδοροφές, κουφώµατα και Η/Μ εγκαταστάσεων) και η επισκευή 
και ανακατασκευή των υφιστάµενων wc. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι υπόλοιπες εργασίες ποτ δεν έχουν αναφερθεί στους παραπάνω µήνες για την 
αποπεράτωση του έργου. 
   

8.4  Αποκλειστικές Τµηµατικές προθεσµίες (παρ. 4α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008)  
 

Θα Ισχύουν οι προθεσµίες του χρονοδιαγράµµατος.  
 
8.5 Για τυχόν χορήγηση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου εφαρµόζονται 

οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. 
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 8.6   Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία του έργο µε 

απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η δυνατότητα 
εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς 
υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών. 
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον Ανάδοχο, 
χωρίς καµία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµιώσεως εκ µέρους του εργοδότη. Οι κάθε 
είδους άδειες για υπερωριακή κ.λ.π. απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν µε 
µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
 :ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

9.1 Για κάθε ηµέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον Ανάδοχο της συνολικής προθεσµίας, 
επιβάλλονται οι καθοριζόµενες µε το άρθρο 49 του Ν.3669/2008 ποινικές ρήτρες και 
για τα καθοριζόµενα σε αυτό χρονικά διαστήµατα. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών 
θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 

 
9.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας 
αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) 
της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις 
επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής 
προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 
µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο 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. 

 
9.3 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία του έργου 

µε απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η 
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, µε ή 
χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών. 
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον Ανάδοχο, 
χωρίς καµία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµιώσεως εκ µέρους του εργοδότη. Οι 
κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κ.λ.π. απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν µε 
µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 
 

9.4   Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν   
            συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε το   
            σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τις  
            διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
 : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
10.1  Ο καθορισµός από τα σχέδια των µελετών 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 κ.λ.π.) δεν 
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απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια 
εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του έργου.  

 
10.2  Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν 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 και αρµονικό ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα τµήµατα 
του συνολικού έργου.  

 
10.3   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στον εύλογο χρόνο που θα 
ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το εκτελέσει σε βάρος και 
για λογαριασµό του Αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και µε την τιµή που θα ζητήσει 
ο νέος κατασκευαστής.  

 
10.4   Για κάθε συµπληρωµατική λεπτοµέρεια ή διευκρίνηση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά 

συµβατικά στοιχεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητά έγκαιρα, και πάντως 
πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και 
να συµµορφώνεται απόλυτα προς αυτές. ∆εν θα αναγνωρισθεί καµία οδηγία, 
απόφαση ή εντολή που δόθηκε µόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση 
του Αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 

 
Τελικά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 60 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 11

ο
: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ)–

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

11.1  Επί της αξίας των τιµών µονάδας εργασιών του Τιµολογίου Μελέτης (παρ. 1.3 του 
άρθρου 1) της παρούσας εργολαβίας προστίθεται ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό 
(18%) για γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου. Το ίδιο ποσοστό γενικών 
εξόδων, οφέλους κ.λ.π. ισχύει και για τις παρακάτω περιπτώσεις:  
11.1.1  Επί της αξίας των εργασιών των Νέων Τιµών Μονάδας, που τυχόν θα 

συνταχθούν σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας, αν αυτό επιτρέπεται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία.  

11.1.2  Επί της πραγµατικής δαπάνης για υλικά και ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών του 
εργολάβου κ.λ.π., τα οποία δαπανώνται ή καταβάλλονται για εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών, και τα οποία δεν υπόκεινται στην έκπτωση της 
δηµοπρασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 55 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). Στην 
έκπτωση όµως αυτή υπόκειται το παραπάνω εργολαβικό ποσοστό.  

 
11.2  Οι πληρωµές θα γίνονται ανά µήνα σύµφωνα µε τους λογαριασµούς που εκδίδονται 

για πλήρως περαιωµένες εργασίες και υπόκεινται στις παρακάτω επιβαρύνσεις:  
α)  Φόρος Εισοδήµατος 3% (προπληρωµή σύµφωνα µε το νόµο - άρθρο 9, παρ. 5 

του Ν. 2214/94).  
β)  1,2 % + 2,4% χαρτόσηµο επί ποσού κρατήσεως υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε (Απόφαση 9/94 

και 10/94 της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου και άρθρο 12 του Ν. 915/1979).  
γ)  6 ‰  υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε (άρθρο 27, παρ. 34 και 35 του Ν. 2166/93 - ΦΕΚ 137/Α24-8-

93, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 2β του άρθρου 8 του Ν.2430/96 - 
ΦΕΚ156/Α10-7-96). Η κράτηση αυτή κατατίθεται στα υποκαταστήµατα της ΕΤΕ, 
στο λογαριασµό 040/546107/30 και αποδεικνύεται από σχετικό δελτίο 
καταθέσεων της ΕΤΕ.  

δ)  0,5% +2,4% χαρτόσηµο επί ποσού κρατήσεως υπέρ Ε.Μ.Π.  
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ε)  Κάθε άλλη επιβάρυνση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής των 
προσφορών και κατά την ηµέρα σύνταξης του λογαριασµού.  

στ)  Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών και οργανισµών θα παρακρατείται ο 
επιβαλλόµενος από το Νόµο φόρος εισοδήµατος, ο οποίος ορίζεται σε τέσσερα 
τοις εκατό (4%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων (παρ. 8 του άρθρου 13 
του Ν. 2238/94 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος» - ΦΕΚ 151/Α/16-9-
94, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2753/99 - ΦΕΚ 
249/Α/17-11-99).  

 
11.3  Οι τιµές µονάδος του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών καθώς και οι  

βασικές τιµές των υλικών, που έχουν ληφθεί κατά τη σύνταξη των τιµών µονάδας 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών, περιλαµβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις 
τους, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. Κάθε απαλλαγή από 
οποιαδήποτε επιβάρυνση της παραγράφου 8.2, που τυχόν θα δοθεί κατά την 
εκτέλεση του έργου, θα εκπέσει για ωφέλεια του έργου.  
Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιµές µονάδας που τυχόν θα κανονισθούν.  

 
11.4  Τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται ανά µήνα και για τα υλικά που προσκοµίσθηκαν 

στο εργοτάξιο και έχουν βεβαιωθεί από την Υπηρεσία και βάσει πιστοποιήσεων, που 
θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 53  του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε).  

 
11.5  Τα στοιχεία που καθορίζονται από τα άρθρα 38 και 40 του Π.∆. 609/85 συντάσσονται 

µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήµατα ενός µηνός.  

 
11.6  Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 

τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
α)  Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Εφορία).  
 
β)  Το παραστατικό καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου θα 

εµφαίνεται ότι κατατέθηκε από τον Ανάδοχο στον τηρούµενο λογαριασµό αριθµ. 
040/546107/30 το ποσοστό του 6‰ επί του λογαριασµού του (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ 
του ΤΣΜΕ∆Ε, που προβλέπεται από το άρθρο 27, παρ. 34, 35, 36, 37 του Ν. 
2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93).  

 
γ)  Το επικυρωµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ αντίτυπο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του 

Αναδόχου για τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τα άρθρα 
2 και 3 της Αποφ. 1120858/5411/0014/ΠΟΛ. 1272/95 του Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 
1 032/Β/14-12-1995).  

 
δ)  Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.  
 
ε)  Γραµµάτιο εισπράξεως της υπέρ του ∆ηµοσίου καταβολής του φόρου 

εισοδήµατος, που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.  
 
στ)  Την αντίστοιχη βεβαίωση των ασφαλιστικών ταµείων (ΙΚΑ, Επικουρικό, κ.λ.π.) 

για την εξόφληση των σχετικών προς το έργο εισφορών. (Εγκύκλιος 
Ε41/40/71/82 του ΙΚΑ και διατάξεις που αναγράφονται σ'αυτήν - άρθρα 6 και 7 
του Ν. 1239/82 - ΦΕΚ 35/Α/23-3-1982).  

 
ζ)  Γραµµάτιο καταβολής υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε ποσοστού 1.2% πλέον 2,4% 

χαρτόσηµο επί του ποσού κρατήσεως (Απόφ. 9/94 και 10/94 της Ολοµέλειας του 
Αρείου Πάγου).  
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η)  Βεβαιώσεις ποιοτικών ελέγχων των εργασιών που έγιναν στο συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα από εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας. Η επιλογή των 
εργαστηρίων θα γίνει ανάµεσα σε τρία αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα 
προτείνει ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις συνολικές υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από το σύνολο των συµβατικών τευχών (τεύχος τεχνικής περιγραφής κ.λ.π.)  

 
θ)  Γραµµάτιο καταβολής υπέρ του Ε.Μ.Π. ποσοστού 0,5% πλέον 2,4% χαρτόσηµο 

επί του ποσού κρατήσεως.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 12

ο
: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

12.1  Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν 

περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση 

και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την 

εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, ο φορέας 

κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα να συνάψει σύµβαση µε τον Ανάδοχο του 

έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε), µε την 

προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να 

διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα 

προβλήµατα ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την 

αρχική σύµβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. 
.  
12.2  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 5, 6 και 
7 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε).   

 
12.3  Οι κατά την παραπάνω παράγραφο 9.2 τιµές µονάδας νέων εργασιών, σύµφωνα µε 

την περίπτωση β' της παραγρ. 6 ή το µέρος της τιµής της περίπτωσης γ', που 
κανονίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 6, ανάγεται στο επίπεδο 
των τιµών της προσφοράς πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή "σ" που 
αφορά στη συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα 
εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο σ = Α:Β όπως αυτός 
αναλυτικά καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 

 
12.4  Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται όπως ορίζεται παραπάνω, 

προσαυξάνονται µε ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, το οποίο 
στην προκειµένη περίπτωση είναι το αναγραφόµενο στην παρ. 8.1.1 του άρθρου 8 
της παρούσας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13

ο
: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
13.1  Για την αναθεώρηση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/2008 

(Κ∆Ε).  
 
13.2  Για την αναθεώρηση θα εφαρµοσθούν οι συντελεστές των άρθρων ΟΙΚ ή ΗΛΜ, που 

αναγράφονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της µελέτης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14

ο
: ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
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14.1  Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου και της σχετικής εγκριτικής του απόφασης, αντίτυπα ή αντίγραφα των οποίων 
επισυνάπτονται στον τελικό λογαριασµό.  

 
14.2  Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασµού (καθώς και όλων των ενδιάµεσων 

λογαριασµών) ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει όσα δικαιολογητικά αναγράφονται 
στην παράγραφο 9.6 παραπάνω και βεβαίωση του αρµόδιου υποκαταστήµατος του 
ΙΚΑ και λοιπών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου 
ασφαλιστικές εισφορές.  

 
14.3  Η εξόφληση του τελικού λογαριασµού του Αναδόχου θα γίνεται µόνον αφού 

προσκοµισθεί η βεβαίωση της παρ. 22.3 του άρθρου 22 της παρούσας 
(Κατασκευαστικά σχέδια κ.λ.π.).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 15

ο
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 

 
15.1  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Όλοι οι απαιτούµενοι 
ποιοτικοί έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Η επιλογή 
του εργαστηρίου θα γίνει ανάµεσα σε τρία αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα 
προτείνει ο Ανάδοχος, όπως και στο άρθρο 8 παρ. 7, εδάφιο «η»,αναφέρεται.  

 
15.2  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 

συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των αρµόδιων 
Υπουργείων, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, άριστης 
ποιότητας και της απόλυτης εγκρίσεως της επίβλεψης, σχετικά µε τη προέλευση, τις 
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις 
προδιαγραφές κ.λ.π.  

 
15.3  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να υποβάλλει δείγµατα όλων 

των υλικών και προϊόντων προς έγκριση του Εργοδότη και καθορισµό της ποιότητας 
του προϊόντος, που θα ενσωµατωθεί στο έργο (π.χ. ξυλεία, ψευδοροφές, πλακίδια 
επιστρώσεων, µονωτικά υλικά, φωτιστικά, διακόπτες, χρώµατα, κ.λ.π.). Τα δείγµατα 
αυτά θα υποβάλλονται έγκαιρα, ώστε να δίδεται επαρκής χρόνος για την έγκριση του 
Εργοδότη και να µην προκαλείται καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου, λόγω 
απορρίψεως των δειγµάτων που υποβλήθηκαν. Για κάθε αντικείµενο θα 
υποβάλλονται τουλάχιστον δύο δείγµατα. Τα υλικά αυτά δεν θα ενσωµατωθούν στο 
έργο, εάν δεν έχουν την έγγραφη έγκριση της Επιβλέψεως, χωρίς η έγκριση αυτή να 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του.  

 
15.4  Όπου στις Περιγραφές ή τα σχέδια αναφέρεται συγκεκριµένος τύπος υλικού, 

εξυπακούεται ότι µε τον τρόπο αυτό ορίζονται επακριβώς οι προδιαγραφές του υλικού 
που θα τοποθετηθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να προτείνει στην Υπηρεσία 
υλικό παρόµοιου τύπου, µε τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και εµφανίσεως. Η 
Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της θα εγκρίνει ή θα απορρίψει το προτεινόµενο 
υλικό.  

 
15.5  Ως προς την ακαταλληλότητα των υλικών, τους εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π. 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) σε συνδυασµό µε την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  
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ΑΡΘΡΟ 16
ο
: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
16.1  Για τον τρόπο µέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών καθώς και τυχόν νέων 

εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται από τα σχετικά άρθρα του  Περιγραφικού Τιµολογίου 
Οικοδοµικών Εργασιών καθώς και του Τιµολογίου Μελέτης Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εργασιών, κ.λ.π..  

 
            Επίσης ισχύει η τροποποίηση του άρθρου 52 «Επιµετρήσεις» του ν.3669/2008 

(άρθρο 186 του ν. 4070/2012)  
�  Οι επιµετρήσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, το αργότερο είκοσι 

ηµέρες µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός  

�  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή τους να 
προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο δε 
ανάδοχος εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει ένσταση.   

�  Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο 
τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η ∆.Υ. τις επιστρέφει, µέσα στην τρίµηνη προθεσµία 
και καλεί τον ανάδοχο για τη συµπλήρωση τους, αναφέροντας συγκεκριµένα και 
αριθµηµένα στο έγγραφό της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα.  

�  Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιµετρήσεις 
συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση,  

�  Μετά την επανυποβολή, η ∆.Υ. δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο 
προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα να τις ελέγξει, να τις 
διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Οι ρυθµίσεις αυτές 
εφαρµόζονται στις επιµετρήσεις που εκκρεµεί η έγκρισή τους.  

�  Αν οι επιµετρήσεις δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση 
µέσα στην πιο πάνω τρίµηνη προθεσµία, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές 
δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην 
µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο όµως υπό την έννοια 
ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό.  

�  Οι επιµετρήσεις, εγκεκριµένες ρητώς από τη ∆.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, 
ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί 
σφάλµα τους που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτως εργολαβικό 
αντάλλαγµα, αυτό είναι επιστρεπτέο µε σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 53.  

�  Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό. Οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται και στις ήδη 
αυτοδίκαια, βάσει της νοµολογίας, εγκεκριµένες επιµετρήσεις.  

�  Προβλέπεται ότι η παραλαβή αφανών εργασιών γίνεται από την επιτροπή της παρ. 2 
του άρθρου 36 και τον επιβλέποντα, που καλούνται από τον ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το 
πρωτόκολλο ζυγίσεως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη 
της επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραµµένου πρωτοκόλλου αποτελεί 
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των εργασιών.  

�  Καταργείται η δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλλει για πρώτη φορά, µαζί µε την 
τελική επιµέτρηση και επιµέρους καθυστερηµένες επιµετρήσεις.  

�  Προβλέπεται ότι µαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος υποβάλλει και κάθε 
άλλη αξίωση που δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή ή στην αποσβεστική 
προθεσµία του νέου άρθρου 75Α.  

 
 
16.2  Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος 

επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται µε τις µονάδες που εκτελέστηκαν 
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πραγµατικά, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες.  
 

16.3  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί και να συνοδεύει τον επιβλέποντα κατά την  
           επιµέτρηση των εργασιών πριν αυτές καταστούν αφανείς. Τα πάχη σκυροδέµατος  
           (τσιµεντοστρώσεις κ.λ.π.) µπορούν να προκύπτουν και από τα αποτελέσµατα των  
           καρότων. 
 
16.4  Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις  
          αρµοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των    
          Ποσοτήτων µε επιτόπιο έλεγχο. Σηµειώνεται η εφαρµογή του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις    
          Ηλεκτρονικών   Επικοινωνιών,   Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»  
          (ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012) που  αφορά  την   τροποποίηση  του   ν. 3669/2008 και   
          συγκεκριµένα τη τροποποίηση του άρθρου 36    «∆ιοίκηση   του  έργου  -  Επίβλεψη –  
          Υπερηµερία κυρίου του έργου» του ν.3669/2008 (άρθρο 186 του ν. 4070/2012),  όπου  
          αναφέρεται:  
 
         Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών    
         πρωτοκόλλων  ορίζονται τριµελείς επιτροπές τεχνικών υπαλλήλων  
 
16.5  Γενικά, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 
           και οι τροποποιήσεις µε το Ν. 4070/2012 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 16 της διακήρυξης και τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/08. 

 

Συγκεκριµένα µπορεί να χορηγηθεί στον ανάδοχο, ύστερα από αίτησή του, έντοκη 

προκαταβολή, µέχρι 5% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, για έξοδα εκκίνησης του 

έργου, που θα καταβληθεί στον ανάδοχο µετά την εγκατάσταση του εργοταξίου επί 

τόπου του έργου και µέχρι 10% για προµήθεια µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν 

στο έργο. 

 

Οι όροι που διέπουν την λήψη, κατάθεση, απόσβεση , επιστροφή , παρακράτηση 

τόκων κ.λ.π της προκαταβολής θα είναι σύµφωνοι µε τους όρους του άρθρου 51 του 

Ν.3669/08 . 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
18.1  

� Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων 
απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του 
λογαριασµού 
� Προβλέπεται ότι σε κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που 
πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν 
αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων 
λογαριασµών. Κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα να συµψηφίζονται σε επόµενο 
λογαριασµό λάθη προηγούµενου. 

� «Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο 
πάνω µηνιαίας προθεσµίας (πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και 
εγκρίνεται µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή 
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του και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο 
λογαριασµό.» ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ η «αυτοδίκαιη έγκριση» του λογαριασµού ο οποίος 
δεν ελέγχθηκε εντός της µηνιαίας προθεσµίας και ο εργοδότης µπορεί, µέσα σε 
τρεις µήνες από την υποβολή ή επανυποβολή του (όχι από την “αυτοδίκαιη 
έγκριση” ) να τον ελέγξει, διορθώσει και εγκρίνει, συµψηφίζοντας τις απαιτήσεις 
του σε επόµενο λογαριασµό (όχι στον αµέσως επόµενο υποχρεωτικά).  

� Προβλέπεται δυνατότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Υ) να συντάξει 
αρνητικό λογαριασµό και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο 
µέσασε ένα µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως 
καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση 
κατά του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής.  

� Επαναφέρεται η δυνατότητα να εκχωρείται εξ αρχής ή και εκ των υστέρων, 
το σύνολο ή µέρος του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος  

� Προβλέπεται ρητά ότι µε την έγκριση του τελικού λογαριασµού  
εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από 
τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, 
συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 

18.2    Γενικά, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 
           και οι τροποποιήσεις µε το Ν. 4070/2012 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19

ο
: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 

 
19.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από 

Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, Ν.Π.∆.∆. ή από άλλους εργολήπτες, που τυχόν 
χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες στη 
σύµβασή του. Αντίθετα, υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση αυτών των 
εργασιών διαθέτοντας τα µέσα που χρησιµοποιεί εκείνος (ικριώµατα κ.λ.π.), και 
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, σε συνεννόηση µε την 
Επίβλεψη, ώστε κανένα εµπόδιο να µην παρεµβάλλεται στις εργασίες των άλλων.  

 
19.2  Για τις διευκολύνσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε 

αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών, που παρουσιάζονται στις εργασίες 
που εκτελεί αυτός ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

 
19.3  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος (µε βάση τις µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών και τις 

οδηγίες της Επίβλεψης) στα κάθε είδους τµήµατα του έργου να εκτελεί, να µορφώνει 
ή να διανοίγει τις απαιτούµενες οπές διόδου ή τις φωλιές ή τους αύλακες εντοιχισµού 
των σωλήνων ή των εξαρτηµάτων των κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικών έργων. 
Τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις εκτελέσει χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση διότι οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας 
του Περιγραφικού Τιµολογίου Μελέτης Οικοδοµικών Εργασιών καθώς και αυτού του 
Τιµολογίου Μελέτης Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών.  

 
19.4  Οπωσδήποτε απαγορεύεται στον Ανάδοχο να µορφώνει οπές ή φωλιές σε τµήµατα 

κτιρίου που είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρίς να έχει έγγραφη 
έγκριση από τον επιβλέποντα µηχανικό.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 20

ο
: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
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20.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 47 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 

 
20.2  Οι προθεσµίες προσωρινής παραλαβής, ο χρόνος εγγύησης καθώς και οι προθεσµίες 

οριστικής παραλαβής του έργου καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
73, 74, και 75 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) αντίστοιχα.  

 
20.3  Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του 

Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 
 
20.4  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3669/2008 (Κ∆Ε).  
 
20.5   Προσωρινή ή οριστική παραλαβή του έργου δεν θα γίνεται παρά µόνον εάν  
              υφίσταται  ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του άρθρου 17 της παρούσας.  
 
20.6     Προσωρινή παραλαβή δεν θα γίνεται, εάν δεν περιληφθεί στο σχετικό πρωτόκολλο    
             της το πρωτόκολλο δοκιµών εγκαταστάσεων της παραγράφου 21.1 του άρθρου 21    
             της  παρούσας. 
 
      

20.7 Τροποποιείται το άρθρο 71 «Βεβαίωση περάτωσης εργασιών» του ν.     
           3669/2008 (άρθρο 136 του ν. 4070/2012).  

� Τίθενται προθεσµίες για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης, ήτοι 10 
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αν οι εργασίες έχουν περαιωθεί, για την 
αναφορά του επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της 
αναφοράς του επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης από τον 
Προϊστάµενο της ∆.Υ.  
 
Αν οι προθεσµίες δεν τηρηθούν, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει όχληση, οπότε 
θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) µέρες µετά.  
� Η διενέργεια της προσωρινής παραλαβής γίνεται µέσα σε 6 µήνες από τη 
βεβαιωµένη περαίωση του έργου (δηλαδή από την ηµεροµηνία που στην 
σχετική βεβαίωση φέρεται ως η ηµεροµηνία που αυτό περατώθηκε) ή, στην 
περίπτωση του άρθρου 71 παρ. 2 του ν. 3669/2008 (ύπαρξη επουσιωδών 
ελλείψεων που πρέπει να αποκατασταθούν) από την ηµεροµηνία εκδόσεως της 
βεβαιώσεως περαίωσης (ανεξάρτητα από τον χρόνο που βεβαιώνεται ως 
περατωθέν το έργο), εφόσον όµως υποβληθεί η τελική επιµέτρηση και το 
µητρώο του έργου εντός διµήνου από τις παραπάνω ηµεροµηνίες.  

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡ 

Αλλιώς η προθεσµία των 6 µηνών αρχίζει από την υποβολή από τον ανάδοχο 
της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου του έργου. 

 
 

20.8  Τροποποιείται το άρθρο 73 «Προσωρινή παραλαβή του έργου» του ν. 
3669/2008(άρθρο 136 του ν. 4070/2012).  

    � Το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής αφορά παραλαβή τόσο ποσοτική 
όσο και ποιοτική του έργου. Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει κατά το δυνατόν τις 
επιµετρήσεις, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο 
πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από 
τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσµεύεται από το περιεχόµενο του 
τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον οποίο µπορεί να επέµβει 
διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις 
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παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των 
εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων.  

    � Το Μητρώο του Έργου εισήχθη ως θεσµός µε το ν. 4070/2012 και το 
περιεχόµενό του πρόκειται να καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι.  

 
 

20.9      Τροποποιείται το άρθρο 75 «Οριστική παραλαβή» του ν. 3669/2008(άρθρο 136    
             του ν. 4070/2012).  
    � Η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε 2 µήνες από τη λήξη του    

χρόνου εγγύησης. Αλλιώς θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 60 ηµέρες 
από την υποβολή οχλήσεως εκ µέρους του αναδόχου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 21

ο
: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

 

21.1  Η επιτροπή παραλαβής του έργου θα διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο 
προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταρτισθεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
(Φ.Α.Υ.), ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, και 
ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96.  

 
21.2  Εάν δεν υφίσταται Φ.Α.Υ. ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος, δεν θα 

γίνεται προσωρινή ή οριστική παραλαβή (Απόφ. 433/2000 του ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΦΕΚ 
1176/Β/22-9-2000).  

 
 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
22.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει, να συντηρεί και να καθαιρέσει, 

όταν χρειασθεί καθώς και να αποκοµίσει όλες τις προστατευτικές κατασκευές, που 
επιβάλλονται από το Π.∆. 447/1975 (όπως αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα), χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. Κάθε σχετική δαπάνη 
περιλαµβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται 
ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10(αρ. 42). 
(O  Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, 
Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.)  
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα 
των εργασιών, καθώς και τις  
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση 
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της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς 
εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται 
απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει 
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( 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 οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.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 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 
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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. 
 
3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων 
σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
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ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1α 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. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
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).  
 
3.3 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. 
 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ 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.  
 
4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 



- 24 - 
 

εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 
µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  
 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων 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). 
 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος 
Α, παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη  -  αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων   εκρήξεων   ή   
αναθυµιάσεων,   ύπαρξη  πυροσβεστήρων,   κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος 
Α, παρ.13, 14).  
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  
 
4.2  Εργοταξιακή σήµανση  –  σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση -  
εκφόρτωση –  εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :  
 
-  Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
 
-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  
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-  Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ. 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). 
 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.  
 
4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί  εργασίας  -  αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 
των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 
µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν  
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 
304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα 
ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα 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 - 
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εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 
τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 
 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα 
παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 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. 
 
5.2  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 ). 
 
5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 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 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5  Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  
 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή 
άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της 
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γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :  ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 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, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).  
 
5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 
χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 
1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ.IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
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ΑΡΘΡΟ 24
ο
: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ    
                      ΕΡΓΟΥ 
 

24.1  Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, τόσο για την εφαρµογή όσο και για την ποιότητα και 
αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος, 
που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο 
από την ευθύνη.  

 
24.2  Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών 

που θα χρησιµοποιήσει και την εκτέλεση γενικά των εργασιών σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των 
λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 25

ο
: ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
25.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά από την ολική περάτωση των 

εγκαταστάσεων, να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες, τις απαιτούµενες 
δοκιµές, που χρειάζονται για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων, να θέσει 
σε λειτουργία και να ρυθµίσει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Μόνον τότε θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον 
Ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.  

 
25.2  Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Εννοείται ότι η 

έννοια των κανονισµών περιλαµβάνει και κανονισµούς ή προδιαγραφές αρµοδίων 
∆ηµόσιων Επιχειρήσεων όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.  

 
25.3  Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη, 
σε δύο (2) αντίγραφα και στην Ελληνική γλώσσα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες 
χειρισµού λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, που εκτελέσθηκαν από 
αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της Επίβλεψης, ενώ 
η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.  

 
25.4  Ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου, στη χρήση και τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων και να το ενηµερώσει πάνω σε όλα τα λειτουργικά διαγράµµατα, 
οδηγίες και λοιπά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Η 
εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα εκπονήσει 
ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο εργοδότης.  

 
25.5  Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό.  

 
25.6  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά, για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος (κατά την κρίση της Υπηρεσίας), µέσα στην προθεσµία που θα του 
ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει δικαίωµα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή (οποιουδήποτε οικονοµικού ύψους) απευθείας σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου. Η προθεσµία της παραγράφου αυτής θα είναι κατ' 
ελάχιστον µία (1) ηµέρα και το µέγιστο πέντε (5) ηµέρες, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας.  
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25.7  Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
περιορισθεί στο χώρο που θα του υποδείξει η Επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα 
µέτρα, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία µέσα στο κτίριο του εργατοτεχνικού 
προσωπικού τυχόν άλλων εργολαβιών ή των χρηστών του κτιρίου.  

 
25.8  Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών από µέρους του Αναδόχου, αναστέλλει την  
          έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26

ο
: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

 
26.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µόλις αποπερατωθούν οι εργασίες και προτού να 

γίνει η προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δικές του δαπάνες και να παραδώσει 
στην Υπηρεσία σε δύο αντίγραφα τα παρακάτω:  
α) Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίµακα 1:50, 1:20 κλπ..  
β) Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν. 

Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και 
εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κατόψεων, όπου θα σηµειώνεται η θέση 
και το µέγεθος των συσκευών και µηχανηµάτων, του τηλεφωνικού δικτύου και 
λοιπών εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:50, 1:20 κλπ.. 
Ο Ανάδοχος επίσης πρέπει να παραδώσει σε ψηφιακή µορφή, σε οπτικούς 
δίσκους CD-ROM ή DVD, αναγνώσιµους σε υπολογιστικά συστήµατα µε 
λειτουργικό σύστηµα WINDOWS πλήρη σειρά σχεδίων (σε αρχεία τύπου DWG) 
του έργου, στην τελική του µορφή, όπως αυτό κατασκευάσθηκε. Επίσης, 
υποχρεούται να υποβάλει πλήρη αναλυτικό κατάλογο όλων των σχεδίων, µε το 
αντίστοιχο αρχείο, από το οποίο έχει εκτυπωθεί το καθένα. Ο κατάλογος αυτός, σε 
ψηφιακή µορφή, θα περιλαµβάνεται στο CD-ROM ή DVD, σε αρχείο µε το όνοµα: 
Κατάλογος Αρχείων Μελέτης. doc.  

 
26.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλει µέσα σε ένα (1) µήνα από την 

ηµεροµηνία υποβολής της τελικής επιµέτρησης, τα κατασκευαστικά σχέδια των 
εγκαταστάσεων και τα σχέδια σε ηλεκτρονική µορφή, όπως αυτά αναφέρονται 
παραπάνω, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1.500 Ευρώ. Εάν ο Ανάδοχος, παρά την 
επιβολή της ποινικής ρήτρας, δεν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία µέσα σε 
προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της τελικής επιµέτρησης, 
τότε η Υπηρεσία συντάσσει τα παραπάνω κατασκευαστικά σχέδια καθ' οιονδήποτε 
τρόπο κρίνει αυτή προσφορότερο (η ίδια ή µε ανάθεση σε αρµόδια πρόσωπα) και 
παρακρατεί τη δαπάνη για τη σύνταξη τους από το λαβείν του Αναδόχου ή µε 
κατάπτωση του σχετικού ποσού από τις εγγυητικές επιστολές. Εξυπακούεται ότι η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για εφαρµογή και όποιας άλλης ποινής προβλέπεται 
από την ισχύουσα για το έργο νοµοθεσία.  

 
26.3  Η εξόφληση του τελικού λογαριασµού του Αναδόχου θα γίνεται µόνον αφού 

προσκοµισθεί βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 27

ο
: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
27.1  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό 

προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κλπ), σύµφωνα µε 
τις σχετικές για τους Οργανισµούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του 
Αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 
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ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες από το 
Κράτος.  

 
27.2  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του 

χρόνου από την υπογραφή της συµβάσεως µέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή 
ενδεχόµενες οφειλές, για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται 
να προκύψουν συνεπεία των εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του.  

 
27.3  Θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συµφωνητικό όρος απαλλαγής ευθύνης ως εξής:  

Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζηµιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο µέγιστο 
επιτρεπόµενο από το νόµο βαθµό, τον Εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και 
τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει 
από οποιαδήποτε βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αµοιβές που απορρέουν 
από την αποκατάσταση σωµατικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχηµάτων, 
µηχανηµάτων, ειδικών εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου, της 
σωµατικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της 
φθοράς παρακειµένων κτισµάτων και εγκαταστάσεων, που λαµβάνουν χώρα στο 
εργοτάξιο, ή που σχετίζονται µε την Εργασία, στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αµέλειας του 
Αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία του ή των υπαλλήλων ή 
υπεργολάβων του, είτε όχι, είτε προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του 
Εργοδότη ή του Αναδόχου ή των προστιθέντων τους.  

 
27.4  Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συµπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συµφωνητικό 

αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας, του Αναδόχου:  
α)  Το συµφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερµατισθεί, 

τροποποιηθεί ή αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί 
στον ασφαλιζόµενο, δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα, συστηµένη έγγραφη ειδοποίηση. 
Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα αποσταλεί επίσης στον Εργοδότη.  

β) Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον Εργοδότη 
κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης.  

Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον Ανάδοχο σαν συνασφαλιζόµενο για 
οποιαδήποτε ζηµιά στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για 
οποιαδήποτε φθορά σε ξένη περιουσία.  

 
27.5  Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασµό του Αναδόχου κατά την 

κρίση του ανάλογα ποσά µέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων 
συµφωνητικών ή και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του 
Έργου ή µέρος αυτής και να χρεώσει τη δαπάνη στον Ανάδοχο.  

 
27.6  Εάν σε οποιαδήποτε στιγµή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά 

συµφωνητικά καταστεί µη ικανοποιητικό για τον Εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην 
ουσία, ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συµφωνητικό 
κριθεί µη αρεστή στον Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο 
ασφαλιστικό συµβόλαιο και να το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν 
από τη λήξη ή διακοπή της προηγούµενης ασφάλισης.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 28

ο
: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

28.1  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων, κ.λ.π. και οφείλει να 
ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά 
µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π.  
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28.2  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πλήρως τις εγκεκριµένες διατάξεις των 

Τεχνικών Κανονισµών που αναφέρονται σε κατασκευές ικριωµάτων, υδραυλικές και 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π., να οργανώσει τα συνεργεία του σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε µε τους εργατικούς νόµους και ιδίως σχετικά µε τις 
ηµέρες και ώρες εργασίας, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα γραφεία Ευρέσεως 
Εργασίας, την ασφάλεια εργατών και να τηρεί τις σχετικές αστυνοµικές διατάξεις 
όπως και αυτές του ΓΟΚ, Κτιριοδοµικού Κανονισµού κ.λ.π.  

 
28.3  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των σχετικών νόµων και 

υποχρεούται να ελέγχει όλα τα παραπάνω µε τα υπεύθυνα όργανά του και κυρίως µε 
τους διπλωµατούχους µηχανικούς που χρησιµοποιεί και οι οποίοι φέρουν κάθε 
σχετική ευθύνη.  

 
28.4  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των µέσων που χρησιµοποιεί και των 

έργων που εκτελούνται και για κάθε ατύχηµα, φθορά ή ζηµιά που θα συµβεί τυχόν 
στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, από υπαιτιότητα ή αµέλεια ή απειρία δική του 
ή µελών του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των παραπάνω 
εργασιών.  
Αν αποδοθεί τυχόν ευθύνη, οποιασδήποτε φύσεως στον Εργοδότη ή στους 
επιβλέποντες µηχανικούς του, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, ο 
Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον Εργοδότη στο ακέραιο, για κάθε ζηµία του, θετική 
ή αποθετική, στην οποία περιλαµβάνεται και κάθε τυχόν καταβολή για λόγους ηθικής 
βλάβης ή ψυχικής οδύνης.  

 
28.5   Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στην µη  
           λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 29

ο
: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ–ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ–ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ– 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   
                      ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
 

29.1  Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση, στο εργοτάξιο ή όπου αλλού 
του υποδείξει η Επίβλεψη και φύλαξη όλων των υλικών που θα ενσωµατωθούν στο 
Έργο, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η κλοπή, η θραύση, η ζηµιά, η καταστροφή 
του υλικού ή η διείσδυση σε αυτό ακαθαρσίας ή ξένων υλών. Αυτήν την ευθύνη την 
έχει τόσον κατά τις ώρες της εργασίας, όσον και κατά τις λοιπές ώρες, µηδέ των 
αργιών εξαιρουµένων. Την ίδια ακριβώς ευθύνη έχει και για τις ολοκληρωµένες 
εργασίες, µέχρι αυτές να παραδοθούν προς χρήση. Κανένα υλικό που έχει υποστεί 
ζηµιά, θραύση ή καταστροφή δεν θα ενσωµατώνεται στο Έργο, ενώ Οι ακαθαρσίες 
και οι ξένες ύλες θα αφαιρούνται από όλα τα υλικά προτού αυτά ενσωµατωθούν στο 
έργο.  

 
29.2  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προστατεύει µε δικά του έξοδα από φθορά ή 

κλοπή τα µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κ.λ.π. του έργου που προορίζονται για χρήση 
ή ενσωµάτωση.  

 
29.3  Επίσης, θα επιτρέπει στον Εργοδότη να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε εξοπλισµό σύµφωνα µε ένα αµοιβαία συµφωνούµενο χρονοδιάγραµµα, 
πριν από την αποπεράτωση του Έργου. Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση του 
εξοπλισµού τούτου δεν θα θεωρείται κατά οποιοδήποτε τρόπο ως απόδειξη 
συµπλήρωσης ή αποδοχής του έργου ή οποιουδήποτε µέρους του.  
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29.4  Ο Ανάδοχος θα ασφαλίσει µε έξοδά του το έργο, τα υλικά, τα µηχανήµατα και λοιπό 
εξοπλισµό έναντι κλοπής και πυρκαγιάς, όπως και έναντι βίαιων ή τροµοκρατικών 
ενεργειών.  

 
29.5  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του εργοταξίου και θα µεριµνά για την 

απαγόρευση εισόδου σε αυτό µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων µέχρι την οριστική 
παραλαβή του Έργου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Εργοδότη.  

 
29.6  ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν 

άδεια παραµονής. Οι υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζοµένων και οι 
σχετικές κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν.2910/2001 "Είσοδος και 
παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 
91/Α/2.5.2001). "  

 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30

ο
: ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
30.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να 

αφαιρέσει και να αποµακρύνει µε δαπάνες του, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις 
που προβλέπονται από προηγούµενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., τα απορρίµµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, χρήσιµα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π., και να παραδώσει τελείως καθαρές 
τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου, φροντίζοντας γενικά 
να κάνει κάθε τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία 
του έργου, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην Ε.Σ.Υ. και τους όρους της 
σύµβασης.  

 
30.2  Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθαιρέσει και αποκοµίσει κάθε 

προστατευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και 
παραγωγής υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λ.π. 
έχει δε εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν µέσα σε 
δέκα (10) µέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν αρχίσει 
και µέσα σε εύλογη προθεσµία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα 
εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασµό του και η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται 
από την πρώτη πληρωµή του και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 
εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος που αφορούν.  

 
ΑΡΘΡΟ 31

ο
: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ–ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ–

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ   Κ.Λ.Π 
 

31.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από 
ειδικευµένο προσωπικό.  

 
31.2  Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, ορίζεται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 44 

του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε).  
 
31.3  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για τη διεύθυνση της κατασκευής 

του έργου διπλωµατούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό (για τα Οικοδοµικά) και 
διπλωµατούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό 
(για τα Ηλεκτροµηχανολογικά). Οι παραπάνω µηχανικοί θα πρέπει να έχουν εµπειρία 
τουλάχιστον 5 ετών στην κατασκευή έργων. Σε περίπτωση που ο µηχανικός που έχει 
ορίσει ο Ανάδοχος για την επίβλεψη της κατασκευής του έργου από µέρους του, 
απουσιάζει από το εργοτάξιο πέραν των τριών (3) ηµερών χωρίς να αντικατασταθεί 
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(µε εγγραφή στο ηµερολόγιο) από άλλον, πλήρως ενηµερωµένο µηχανικό όµοιας 
ειδικότητας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 150 Ευρώ για κάθε ηµέρα απουσίας του και 
για κάθε µηχανικό.  
Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για την κατασκευή του έργου 
και τους αναγκαίους Υποµηχανικούς και Εργοδηγούς, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
εργασιών και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης. (παρ. 4 του άρθρου 28 του 
Π.∆. 609/85).  
Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου µπορεί να αλλάξει σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από το άθρο 38 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 

 
31.4  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο 

εργοτάξιο όλα τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.  
Πιο αναλυτικά:  
 
31.4.1  Προσωρινή ηλεκτρική παροχή από τον Ανάδοχο  

Κάθε απαιτούµενη εγκατάσταση για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας 
φωτισµού και κίνησης, που είναι απαραίτητη για κατασκευαστικούς σκοπούς, 
θα αναλαµβάνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετο κόστος για τον 
Εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για όλο τον προσωρινό φωτισµό, τον 
φωτισµό ασφαλείας και την ισχύ που χρειάζεται για κατασκευαστικούς 
λόγους και θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης σε πλήρη ικανοποίηση του Εργοδότη.  
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε δαπάνη ηλεκτροδότησης των χώρων της 
εργολαβίας του µε τις σχετικές προσαυξήσεις για όσο διάστηµα ισχύει η 
παρούσα Σύµβαση. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα αποξηλώσει µε 
δικά του έξοδα τα δίκτυα και θα εξοφλήσει τους λογαριασµούς που τον 
βαρύνουν.  

 
31.4.2  Προστασία πυρός 
  Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα συντηρεί έναν επαρκή αριθµό 

πυροσβεστήρων και θα λαµβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την 
πρόληψη πυρκαγιάς.  

 
31.4.3  ∆ιατήρηση σχεδίων  

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση µιας σειράς σχεδίων στο 
εργοτάξιο, στην οποία θα σηµειώνει κάθε τροποποιητική εντολή. Ο 
Εργοδότης θα παράσχει µια σειρά εγκεκριµένων σχεδίων που θα είναι 
χαρακτηρισµένα ως "Σχέδια εργοταξίου".  

 
31.4.4  Επίσης, πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των 

στοιχείων που απαιτούνται από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων 
ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών, σύµφωνα µε τους σχετικούς Νόµους, τα Π. ∆/τα και τις Αποφάσεις 
(που ενδεικτικά αναγράφονται στις παραγράφους 21.13 και 21.15 της 
∆ιακήρυξης), και µε κάθε άλλη διάταξη που ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου.  

 
31.4.5  Τον Ανάδοχο βαρύνει κάθε κατασκευή αναγκαία για την προστασία, τόσο 

των εργαζοµένων στο εργοτάξιο, όσο και των εκτός αυτού διερχοµένων, και 
για οτιδήποτε απαιτείται να κατασκευασθεί µε σκοπό την ασφάλεια των 
έργων και των προσώπων και που είναι συµβατική υποχρέωσή του.  

 
31.4.6  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας που χρειάζεται από το νόµο (όχι αυτής 
που απαιτείται για την ανέγερση της οικοδοµής) και είναι ουσιαστικά και 
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αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για 
την εκτέλεση των εργασιών.   

 
ΑΡΘΡΟ 32

ο
: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
  32.1    Ανεξάρτητα από εργαστηριακά µέσα και εργαστηριακό προσωπικό της 

∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, να διαθέσει µε µέριµνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα 
όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγµατοληψιών και 
δοκιµών ελέγχου. 

 
 32.2       Τα αποτελέσµατα των υπ' όψη δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

εντός δύο ηµερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις 
απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαµβάνονται υπ' 
όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιµές, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων και του 
είδους των δοκιµών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις 
πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος τους. 

 
32.3        Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιµές που θα γίνουν από 

τον Ανάδοχο, η Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε 
εργαστηριακή εξέταση τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των 
εκτελουµένων εργασιών. 

 
32.4      Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν 

παρέχει στον Ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλει αξίωση ή αίτηµα, 
επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσµίας, για οποιοδήποτε ανάλογο 
χρονικό διάστηµα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα 
υλικό ή εργασία είναι δόκιµα ή όχι. 

 
           32.5         Σύµφωνα µε το άρθρο 60 «Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώµατα –      
                           Παράλειψη συντήρησης (άρθρο 135 του ν. 4070/2012), µε ειδική διαταγή  
                          προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη,             
                          επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την  
                          αποκατάστασή τους.  

 
ΑΡΘΡΟ 33°: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.) 

 
             33.1     Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) ενσωµατώνει και κωδικοποιεί  
                          όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις   
                         ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη   
                         εναρµόνιση και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον      
                         τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις   
                         λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων της  
                         κατασκευής, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 
 

           Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει 
όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, 
τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους.  

 
              33.2    Το Π.Π.Ε. του έργου θα εκπονηθεί και θα εφαρµοστεί µε φροντίδα και  

δαπάνες  του Αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε),   
καθώς και το τεύχος «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή  
των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), όπως αυτό έχει εγκριθεί και   
ισχύει µε την µε αριθµ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./12 της 13-01-2009 απόφαση του  
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Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 34°: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της «Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων» ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το µητρώο του νέου 

έργου, σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Συντάσσεται και υποβάλλεται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µαζί µε την τελική 

επιµέτρηση . 

 

Το Μητρώο του έργου περιλαµβάνει σχέδια όλων των τεχνικών, όπως 

κατασκευάστηκαν, της µελέτης οδοποιίας, της µελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης 

και της µελέτης σήµανσης όπως εφαρµόστηκαν, των θέσεων εγκαταστάσεων των 

Ο.Κ.Ω. όπως µετατοπίστηκαν, των τοπογραφήσεων που έγιναν κατά την διάρκεια της 

εργολαβίας για τον προσδιορισµό θέσεως τυχόν κατασκευών και έργων που δεν 

περιλαµβάνονται στα τοπογραφικά της µελέτης, των µεταβολών του κτηµατολογίου 

καθώς και ότι έγινε κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και γενικά όλα τα 

στοιχεία που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία συντήρησης, µε τις κατασκευές όπως 

κατασκευάστηκαν ("As Built"). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τα σχέδια του µητρώου που θα 

υποβάλει σε ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει 

να είναι συµβατά µε ASCII files. 

Στο µητρώο του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης ανεξάρτητα από τα ανωτέρω: 

i. Σειρά έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της 

παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης δοκιµών 

ii. Σειρά σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν (σχέδια 

όδοποιίας) 

iii. Σειρά σχεδίων µε στοιχεία υψοµετρικών αφετηριών (µε συντεταγµένες Χ, Υ, Ζ επί 

οριζοντιογραφίας) 

iv. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 

v. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου 

vi. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου 

vii. Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ 

και στο ΣΑΥ) 

viii. Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ και στο ΣΑΥ) 

 

Το µητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της τελικής επιµέτρησης και του Φ.Α.Υ, 

η οποία αποτελεί προαπαιτούµενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Επί πλέον, η 

παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση / 

παραγωγή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, εφόσον 

προβλέπεται στην ΕΣΥ, επισύρει την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο.  
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ΆΡΘΡΟ 35°: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ–ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ  
                     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, 

να προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδας ενδεικτικής του εκτελουµένου 

έργου σε θέση που θα υποδειχθεί  από την επίβλεψη.  

Οι διαστάσεις της πινακίδας, οι αναφερόµενες ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος του 

έργου, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µελετητής, Ανάδοχος, µήκος οδού, προϋπολογισµός 

έργου και χρονολογία ενάρξεως και περαιώσεως), ο χρωµατισµός και ο τρόπος 

στηρίξεως καθώς και η  τοποθέτησή  της θα καθορισθεί έγκαιρα από την ∆ιευθύνουσα 

το έργο Υπηρεσία σύµφωνα και µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 όπως 

τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό 846/2009, αφού το έργο συγχρηµατοδοτείται από 

Ευρωπαϊκό Ταµείο . 

Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετήσεως της ανωτέρω πινακίδας 

βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου, περιλαµβάνονται δε στα γενικά έξοδα αυτού. 

 

Σε περίπτωση µη τοποθετήσεως της ανωτέρω πινακίδας µέσα στην ανωτέρω 

οριζόµενη προθεσµία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβεί στην προµήθεια, µεταφορά 

και τοποθέτηση αυτής  σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

 

Επίσης  ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην ανάρτηση Μόνιµης Επεξηγηµατικής 

Πινακίδας µε το πέρας των εργασιών, σε εµφανές σηµείο για το κοινό σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Κανονισµό 

846/2009, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν από την Υπηρεσία.  

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στην 

∆ιευθύνουσα 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 36°: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

              36. 1  Σύµφωνα µε το άρθρο 135 του ν. 4070/2012, που τροποποιεί το άρθρο 61      

                        του ν. 3669/2008  επιπλέον λόγος έκπτωσης του αναδόχου, είναι η     
                      προσκόµιση πλαστής εγγυητικής επιστολής.  
 
ΑΡΘΡΟ 37°:  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

 
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

1. Ο Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων" (ΦΕΚ Α’ 116/18-06-2008). 

2. Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 

3. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 
2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

4. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
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ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω 

5. Όλα τα εγκεκριµένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περιγραφικά τιµολόγια τα αντίστοιχα µε τις 
διάφορες κατηγορίες των εργασιών του παρόντος έργου, καθώς και τα αναλυτικά 
τιµολόγια και αναλύσεις τιµών για τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. 

1.  Όλοι οι Κανονισµοί, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 
Αποφάσεις και λοιπές διατάξεις του Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στην 
εκτέλεση των διαφόρων κατηγοριών εργασιών του παρόντος έργου, ανεξάρτητα αν οι 
διατάξεις αυτές µνηµονεύονται ή όχι ρητά στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, 
περιλαµβανοµένων και των διατάξεων των σχετικών Κανονισµών και Προδιαγραφών 
ξένων χωρών  που αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες 
Ελληνικές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014 
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Με την αρίθµ. Πρωτοκόλλου οικ. 50274/23-06-2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α.∆.Μ.Θ. 

 

Συντάχθηκε   

 Ο  Αν. Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ. 

 
 
 

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Τεχνικού Ελέγχου 

Αναστάσιος Καραβανάς 
Μηχ. Μηχανικός µε Ε΄ β. 

Αντώνης Σαµαράς  
ΠΕ Μηχανικών µε ∆΄ β. 

Χρύσα Καριπίδου 
Αγρ. Τοπ. Μηχανικών µε Β΄ β.  

   


