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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 

ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.  

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι, 
σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό και προς τους όρους των υπόλοιπων συµβατικών τευχών θα 
κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2. 

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση αφορά στο έργο:’’ ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
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2.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες, που περιγράφονται, σε γενικές γραµµές, στο άρθρο αυτό, σύµφωνα 
µε τα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ, καθώς και τα λοιπά Τεύχη και έγγραφα της Σύµβασης. 

Η γενική διάταξη του Έργου που θα κατασκευαστεί µε τη Σύµβαση αυτή και που περιγράφεται λεπτοµερώς 
στην Τεχνική Περιγραφή, τα Σχέδια και τα άλλα Συµβατικά Τεύχη, περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές την 
κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλωτίου.  

Αναλυτικότερα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής καθώς και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων 
των απαιτούµενων υλικών για την πλήρη κατασκευή του έργου. Περιλαµβάνει τέλος την σύνταξη των 
µελετών του έργου και των «ως κατασκευάσθηκε» σχεδίων. Η εργασία αυτή δεν αµείβεται ιδιαίτερα, αλλά 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 

2.3 Στο συµβατικό αντικείµενο περιλαµβάνεται επίσης και η συντήρηση του έργου µε µέριµνα και δαπάνες του 
αναδόχου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

2.4 Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της. 

2.5 Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη 
∆ιακήρυξη. Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Κατασκευής του Έργου» και «Εργολαβικό Συµφωνητικό» 
χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. 

2.6 Η Σύµβαση θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο   άρθρο 135  του Ν.4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης. 

ΆΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

3.1 Για να υπογραφεί η εργολαβική σύµβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να καταθέσει 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 

Σχετικά µε την υπόψη εγγύηση ισχύει το άρθρο 140 (παρ.1) του Ν.4412/2016, όπως έχει  τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε δυο τοις εκατό (2,00%) του προϋπολογισµού της σύµβασης (µη 
συµπεριλαµβανου ΦΠΑ). 

3.2 ∆ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή, εν ελλείψει τοιούτου, από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο 
Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο: 

(1) στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και λοιπές 



ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Έργο: ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’  

 

                                                                                                                                                                                                       ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Σελίδα -2- 

 

απαιτήσεις του Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα. 

(2) σε ασφάλιση προσωπικού και µηχανηµάτων 

Οι µειώσεις των εγγυήσεων, µετά την προσωρινή παραλαβή, που προβλέπονται από το άρθρο 170 του Ν. 
4412/16, δεν θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα µειωµένο ύψος, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις των 
οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

ΆΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

4.1 Συνολική προθεσµία 

Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, 
ορίζεται συνολική προθεσµία ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΩΝ   (14) ΜΗΝΩΝ  από την ηµέρα που θα υπογραφεί η 
Σύµβαση. 

4.2 Τµηµατικές προθεσµίες 

Εκτός από την συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει αποκλειστικές τµηµατικές 
προθεσµίες και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε τα άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016. 
Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της 
Σύµβασης. 

4.2.1 Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (Α.Π.) 

(1) 1η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (1η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραµµα 
Κατασκευής του Έργου», όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 
145 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021 

(2) 2η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (2η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει «Οργανόγραµµα του εργοταξίου», στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη 
στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου (145 του Ν. 4412/16). Επιπλέον θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
εργοταξιακή ανάπτυξη και να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του έργου. 

(3) 3η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (3η Α.Π.) 

Ως τρίτη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία ορίζεται διάστηµα ∆ΥΟ (2) µηνών από την υπογραφή 
της σύµβασης, µέσα στο οποίο πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου και να έχει 
εγκαταστήσει όλα τα υλικά, ώστε να είναι δυνατόν να ξεκινήσει η περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας 
του έργου και των λοιπών απαιτούµενων αποκαταστάσεων, για την περαίωση του έργου. 

4.2.2 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (Ε.Π.)  

(1) 1η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (1η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει 
τοποθετήσει τις Πινακίδες Έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 15.2 αυτής της ΕΣΥ. Επιπλέον θα έχουν 
υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία, όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τα υλικά που θα 
ενσωµατωθούν στο έργο και οι απαιτούµενες µικρού µεγέθους υποστηρικτικές µελέτες (οριστικά 
σχέδια διαµόρφωσης κλιµακωτών οδών).  

(2) 2η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (2η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από εικοσι (20) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλει: 

Τις προβλεπόµενες από το Π.∆. 305/96 και το Π.∆. 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας. 

4.3 Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσµιών 
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4.3.1 Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως 
ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε 
αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά πρόσθετη αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής, µε µόνη και 
αποκλειστική εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα 
Νοµοθεσία. 

4.3.2 Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει τους χρόνους 
που απαιτούνται: 

α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισάγει από το 
εξωτερικό. 

β. για τις εγκρίσεις µελετών εφαρµογής κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών 
και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάµων, λατοµείων, χρήση χώρων τελικής απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

γ. για τη σύνταξη τυχόν απαιτουµένων συµπληρωµατικών κτηµατολογίων και την απαλλοτρίωση 
εκτάσεων. 

4.3.3 Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών, του 
χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, άγνοια των 
κλιµατολογικών συνθηκών ή της δυνατότητας εξασφάλισης εργατών, κλπ. 

4.4 Ποινικές ρήτρες συνολικής και τµηµατικών προθεσµιών 

4.4.1 Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλονται όπως στο άρθρο 148 του Ν. 
4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021 

4.4.2 Για υπέρβαση κάθε µιας Τµηµατικής Προθεσµίας (Αποκλειστικής και Ενδεικτικής) επιβάλλεται στον Ανάδοχο 
ποινική ρήτρα ως εξής: 
(α) Για τις πρώτες δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας ποινική ρήτρα ίση προς 0.01 * Σ 

/ 110 ΕΥΡΩ ηµερησίως. 

(β) Για τις επόµενες είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας ποινική ρήτρα ίση προς 0.015 
* Σ / 110 ΕΥΡΩ ηµερησίως. 

όπου Σ το ποσό της σύµβασης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 

4.4.3 Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις 
ενεργειών του αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα της όλης κατασκευής του 
Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσµίες της παρούσας ΕΣΥ. Το χρονοδιάγραµµα αυτό, που 
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16, θα συνταχθεί σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος, θα 
λαµβάνει υπόψη το «Πρόγραµµα Εργασιών» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Ε.Σ.Υ. και θα συνοδεύεται από 
έκθεση που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Σηµειώνεται ότι το 
«Πρόγραµµα Εργασιών» έχει συνταχθεί µε κριτήριο τις προτεραιότητες ολοκλήρωσης των διαφόρων 
παρεµβάσεων που θέτει ο ΚτΕ και τις κατά το δυνατό ηπιότερες οχλήσεις στους δηµότες και επισκέπτες των 
περιοχών αυτών (π.χ. εκτέλεση εργασιών εκτός τουριστικής περιόδου σε τουριστικές περιοχές κ.λ.π.). 
∆εδοµένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης του έργου, το 
«Πρόγραµµα Εργασιών» δεν είναι δεσµευτικό για τον Ανάδοχο. 

5.2.   Ο χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης της σύµβασης θα υλοποιηθεί σε εξειδικευµένο λογισµικό 
πρόγραµµα, µε πλήρη και τεκµηριωµένη καταγραφή των χρησιµοποιούµενων πόρων. Συγκεκριµένα, µέσα 
από αυτόν τον προγραµµατισµό, πρέπει να αποδεικνύεται η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, εντός των 
οικονοµικών και ποιοτικών στοιχείων που έχει θέσει η µελέτη, µε την ελάχιστη όχληση 

Το υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα θα βασίζεται σε ∆οµική Ανάλυση (τµηµατοποίηση) του Φυσικού 
Αντικειµένου του Έργου, θα γίνει σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της  δοµικής ανάλυσης  έργου (WBS – Work 
Breakdown Structure), η οποία προβλέπει  την ανάλυσή του έργου σε διακριτά επίπεδα κατασκευής και 
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παρακολούθησης (Κατασκευαστικές Ενότητες και οντότητες). Θα πρέπει να περιέχει κατ’ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 

α)          «Πρόγραµµα κατασκευής του έργου». Τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των 
προβλέψεων και εκτιµήσεων σχετικά µε την χρονική, οικονοµική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», που 
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του έργου και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, 
ποσοτικούς, κλπ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται από αυτό. Οι αναφερόµενες «εργασίες» µεταξύ 
άλλων θα περιλαµβάνουν: 

•    Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες 

•    Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου 

•    Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κλπ) 

•    Τους ελέγχους και δοκιµές πάσης φύσεως 

β)           «Τεκµηρίωση του προγράµµατος». Το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και µεθόδων µε τα 
οποία προσδιορίζεται αιτιολογείται και ελέγχεται: 

•    Η µεθοδολογία κατασκευής των εργασιών σύµφωνα µε τις απόψεις του διαγωνιζόµενου 

•    η καταλληλότητα, επάρκεια και κατανοµή των προτεινόµενων από τον διαγωνιζόµενο µέσων παραγωγής 
στις δραστηριότητες του έργου 

•    η χρονική και οικονοµική εκτίµηση του διαγωνιζοµένου για τις δραστηριότητες (διάρκεια – cash flow) 

γ)           Το πρόγραµµα κατασκευής θα γίνει µε εξειδικευµένο λογισµικό χρονικού προγραµµατισµού, µε τα 
ακόλουθα, κατ' ελάχιστον, χαρακτηριστικά: 

•    Θα λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS 

•    Θα χρησιµοποιεί τη µέθοδο δικτυωτής ανάλυσης και κρίσιµης διαδροµής µε απεικόνιση των 
δραστηριοτήτων στους κόµβους του δικτυώµατος 

•    Θα υποστηρίζει τις λογικές αλληλουχίες αρχής-αρχής (SS), αρχής-πέρατος (SF), πέρατος-αρχής (FS), 
πέρατος-πέρατος (FF) 

• Θα παράγει πινακοποιηµένες αναφορές, γραφήµατα και διαγράµµατα (π.χ. δικτυωτό γράφηµα, 
διάγραµµα GANTT, καµπύλες S αθροιστικών χρηµατορροών, ιστογράµµατα µηνιαίων απορροφήσεων 
κλπ.) 

 

δ)  Το υποβαλλόµενο Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου, θα περιλαµβάνει κατά γενικό τρόπο, τα 
ακόλουθα: 

1) Γραµµικό διάγραµµα GANTT, το οποίο θα έχει βασισθεί στην Ανάλυση (τµηµατοποίηση) του Φυσικού 
Αντικειµένου του Έργου (WBS) και θα περιλαµβάνει  τους ενωρίτερους δυνατούς χρόνους έναρξης των 
δραστηριοτήτων, συνολικά για το έργο (και για µέρους του) µε απεικόνιση δραστηριοτήτων κατά 
χρονολογική σειρά έναρξής τους. Στα διαγράµµατα GANTT θα σηµαίνεται η κρίσιµη διαδροµή. 

2) ∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης, µε κατά κόµβους προσανατολισµένο δικτύωµα ΜΡΜ (απεικόνιση των 
δραστηριοτήτων σε κόµβους), στο οποίο θα επισηµαίνονται οι σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων 
και η/οι κρίσιµη/ες διαδροµή/ές. Από το δικτυωτό γράφηµα θα προκύπτει ο συντοµότερος δυνατός χρόνος 
περατώσεως του έργου. 

3) Ιστογράµµατα µηνιαίας κατανοµής και αθροιστικές καµπύλες προϋπολογισµένων δαπανών συνολικά 
για το έργο (και για µέρη του). 

4) Πίνακας διαθέσιµου στο εργοτάξιο µηχανικού εξοπλισµού µε τις αποδόσεις κάθε µηχανήµατος. 

5) Πίνακα Στοιχείων ∆ραστηριοτήτων, µε τις περιγραφές και τους κωδικούς των δραστηριοτήτων (µε 
βάση το WBS), τις χρονικές διάρκειες, τις ηµεροµηνίες νωρίτερης δυνατής - αργότερης επιτρεπόµενης 
έναρξης και λήξης. Στον πίνακα θα αναγράφονται σε ιδιαίτερες στήλες, οι προηγούµενες και οι επόµενες 
δραστηριότητες, κάθε µιας δραστηριότητας. 

 6) Τεχνική Έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω. Θα περιγράφεται συνοπτικά η συνολική 
διαδικασία και µεθοδολογία υλοποίησης του έργου (τµήµατα - φάσεις - µέτωπα - κατηγορίες εργασιών) 
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και θα αιτιολογείται η επιλεγείσα ανάλυση του έργου. Θα εξετάζεται το εφικτό και το συµβατό των 
προβλεπόµενων τεχνικών λύσεων σε σχέση µε τους γενικούς στόχους του έργου και σε πρώτη 
προσέγγιση η πληρότητα και συµβατότητα των µελετών. Θα επισηµαίνονται πιθανά προβλήµατα ή 
χρονοβόρες διαδικασίες που µπορούν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου. Θα αιτιολογείται 
πλήρως η κατά το δυνατόν αδιάλειπτη λειτουργία του έργου (υφιστάµενων εγκαταστάσεων) κατά την 
κατασκευή της επέκτασης. 

5.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής καθώς και τις 
καλλιεργητικές συνήθειες, που µπορεί να έχουν επίπτωση στο ρυθµό εκτέλεσης των εργασιών. 

5.4 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του 
έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται 
στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η 
διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η 
έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας 
σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

5.5 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος, που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριµηνιαία έκθεση προόδου, στην οποία θα φαίνεται η 
πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. 
Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων καθώς και τα µέτρα που προτείνονται για την 
κάλυψη των τυχόν καθυστερήσεων. 

5.6 Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυποβολή, µαζί µε τα 
προηγούµενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί 
µέρους έργων µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους που εκτελέσθηκε κλπ) που είναι επιβοηθητικά για να 
σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε 
σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος. 

5.7 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις θα συντάσσεται νέο (ή νέα) προσαρµοσµένο(α) 
χρονοδιάγραµµα(τα), για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. 

5.8 Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει µε την βοήθεια λογισµικού Η/Υ κατά προτίµηση σε Microsoft 
Project. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα και όλες οι τροποποιήσεις του θα υποβληθούν σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική µορφή. 

ΆΡΘΡΟ 6: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

6.1 Μελέτη των συνθηκών του έργου 

6.1.1 O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει µε επιτόπια επίσκεψη να έχει µελετήσει και  διερευνήσει πλήρως : 

α.  Την περιοχή του έργου και τις κλιµατολογικές συνθήκες 

β.  Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς,  

γ.  Τη ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού.  

δ.  Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και τις δραστηριότητες στην περιοχή. 

ε.  Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές 
Αρχές κλπ. 

ζ.  Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήµατα 
εξασφάλισής της. 

η.  Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων και χώρων αποθήκευσης ή απόθεσης υλικών 

θ.  Τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 

ι.  Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα µπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

6.1.2 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην 
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περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος 
υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση 
εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε 
εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα 
που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην 
παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των εταιρειών και 
οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. 

6.1.3 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της 
σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη Σύµβαση. 

6.2 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει τα στοιχεία που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 
συµπληρωµατικές έρευνες κλπ, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. 

Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των "ειδικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 

6.3 Αρχαιότητες και άλλα ευρήµατα 

Όπου υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει 
διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή 
της Υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται αποζηµίωσης για τις εργασίες αυτές. 

6.3.1 Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - οποιασδήποτε 
ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, 
επισηµαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και να διευκολύνει το έργο της 
ανασκαφής. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αποζηµίωσης για εργασίες, σταλίες µηχανηµάτων και συνεργείων 
και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 

6.3.2 Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. 

6.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήµατος 

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων 
του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 

6.5 Επίβλεψη – ∆ικαίωµα της Επίβλεψης να συµπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου 

6.5.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του 
Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 
εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, 
εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 
δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και 
το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 
προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε 
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 
∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

6.5.2 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του 
άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. 

Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 
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6.5.3 Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από 
την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του 
Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή 
προστίµου(ων). 

6.6 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.6.1 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι αµοιβές θα 
πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές Προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, τα παρακάτω: 

α. Η εκπόνηση των απαιτούµενων, µικρού µεγέθους, µελετών - υπολογισµών του Έργου (π.χ. στατικές 
µελέτες δεξαµενών, φρεατίων κ.λ.π.) και οι ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ηλεκτροδότησης από τη ∆.Ε.Η. των εγκαταστάσεων του έργου. 

β.  Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού (όπου 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα στους 
υπευθύνους επίβλεψης για τον έλεγχο και ενδεχοµένως τη διόρθωσή τους. 

γ.  Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) 
των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρµόδιο έλεγχο. Η 
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Επίσης η τήρηση αρχείου όλων των παραπάνω επιµετρητικών στοιχείων και στοιχείων εδάφους. 

δ.  Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση 
των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, 
ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόµων, 
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των δρόµων αυτών µετά την κατασκευή του έργου. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά 
διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες 
που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψη τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψης τους, είναι 
υποχρεωµένος να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές 
συνθήκες προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις 
οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. 

ε. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την 
απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων, 
όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, την 
διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). 
∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του 
προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται 
αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην 
δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειµένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων του 
έργου. 

στ.  Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο ε’ ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών 
κάθε είδους (αδρανή, σιδηροπλισµοί, κ.λ.π.), καθώς και τελικής απόθεσης υλικών, τους δανειοθαλάµους 
ή τα λατοµεία του έργου. 

ζ.  Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε το άρθρο 8 αυτής 
της Ε.Σ.Υ. 

6.6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα, που 
είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα µεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης 
τους. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και 
εργαλεία. 

6.6.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης και µε τα 
Κατασκευαστικά Σχέδια που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

6.6.4 Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο 
του έργου έχει ισχύ το άρθρο 157 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021για όσες 
περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το άρθρο 12 της παρούσας. 
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6.6.5 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή 
ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή 
υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του 
Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η ευθύνη 
καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και την εκπνοή του χρόνου 
Εγγύησης. 

6.6.6 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος 
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

6.6.7 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε 
οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να 
επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της 
Υπηρεσίας. 

6.6.8 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που 
απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και 
συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαµπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων. 

6.7 Ειδικές απαιτήσεις 

6.7.1 Επισηµαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε µε κριτήριο 
εξασφάλισης κυκλοφορίας. Προς τούτο ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

6.7.2 ∆ιευκρινίζεται ότι στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου περιλαµβάνονται ανηγµένα οι οποιεσδήποτε 
επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές µεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να 
εφαρµοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιµήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισµών 
της κυκλοφορίας στις οδούς. 

ΆΡΘΡΟ 7: ΜΕΛΕΤΕΣ  

Η εγκεκριµένη µελέτη ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’ είναι στη διάθεση των  
διαγωνιζοµένων. 

7.1.1 Με την υπογραφή της Σύµβασης, θα παραδοθούν στον Ανάδοχο τα παραπάνω στοιχεία και τα 
εγκεκριµένα ΣΑΥ και ΦΑΥ καθώς και οι άλλες συναφείς εγκεκριµένες µελέτες. 

7.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τις παρακάτω µελέτες και να λάβει όλα τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και τη σύνταξη των επιµετρήσεων: 

α.  Μικρού µεγέθους, µελέτες - υπολογισµούς του Έργου (π.χ. στατικές µελέτες φρεατίων, κλίσεις 
οδοστρωµάτων κ.λ.π.). 

β. Τις τυχόν αναγκαίες µικροτροποποιήσεις και συµπληρώσεις της εγκεκριµένης µελέτης που θα 
χρειασθεί να γίνουν, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

7.2.1 Για τις µελέτες της παραγράφου 7.2, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αµοιβή, δεδοµένου ότι η σχετική 
δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί ανηγµένα, κατά τη µόρφωση της προσφοράς του, στις τιµές µονάδας 
των κάθε είδους εργασιών. 

7.2.2 Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι ειδικές µελέτες που προβλέπονται από 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων κ.λ.π.) 

Για τις µελέτες αυτές δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε αµοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες 
θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές προσφοράς. 

7.2.3 Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και 
αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την 
οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες 
διατάξεις. 
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7.3 Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Μελετών και Επιµετρήσεων του Αναδόχου 

7.3.1 Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων Μελετών θα γίνονται µετά από έλεγχο και µε την προϋπόθεση 
ορθότητας και επαρκούς πληρότητας. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης αυτή θα 
επιστρέφεται για επανασύνταξη. 

7.3.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερειακό έλεγχο µερικών ή και του συνόλου των 
µελετών του Αναδόχου µε ή χωρίς τη σύµπραξη Συµβούλων. Αν κατά την διαδικασία ελέγχου προκύψουν 
αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών, ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών 
µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων 
συναφών υπολογιστικών µεθόδων. 

7.3.3 Όλες οι υποβολές των παραπάνω µελετών θα γίνονται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία σε 3 αντίτυπα. Θα 
παραδίδονται επίσης ψηφιακά αρχεία αυτών. 

7.3.4 Τα επιµετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή µορφή. 

7.4 Τροποποίηση στοιχείων µελέτης - Εφαρµογή σχεδίων  

7.4.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν, ανάλογα µε τις ειδικές και γενικές συνθήκες εκτέλεσης του 
έργου, να προκύψει ανάγκη µικροτροποποιήσεων ή/και συµπληρώσεων της εγκεκριµένης µελέτης που 
προσφέρει ο Ανάδοχος. Τις µικροτροποποιήσεις και συµπληρώσεις αυτές, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
επίβλεψης, υποχρεούται να µελετήσει και εκτελέσει ο Ανάδοχος χωρίς καµιά προσαύξηση των τιµών του 
τιµολογίου, ή της συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών του έργου από 
την αιτία αυτή, εκτός αν προβλέπεται άλλως κατά ρητό τρόπο στην παρούσα Ε.Σ.Υ. Οι σχετικές δαπάνες 
σύνταξής τους θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις τιµές µονάδος της προσφοράς του για 
τις άλλες εργασίες. 

7.4.2 Επισηµαίνεται εδώ ότι κατ' αρχήν, τροποποιητικές µελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει τέτοια ανάγκη ο 
Ανάδοχος (µε µέριµνα και δαπάνες του όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο) θα πρέπει: 

α. Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης. 

β. Να εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του) και υποβάλει την 
τροποποιητική µελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύµφωνη µε τους όρους δηµοπράτησης. 

7.4.3 Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που βρίσκεται σε 
ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς 
να το αµελήσει από τη ∆/νουσα Υπηρεσία οδηγίες κλπ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα που θα προκύψει µε δικά του 
µέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και µε οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

7.5 Τοπογραφικές Εργασίες 

Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος 
τοπογραφικός εξοπλισµός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι 
τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Τέτοια τοπογραφικά όργανα καθορίζονται 
κατ' ελάχιστον: 

• Ένας χωροβάτης υψηλής ακρίβειας αυτόµατης οριζοντίωσης. 

7.5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τοπογραφικά διαγράµµατα (σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν 
υπάρχουν) στην κατάλληλη (και αποδεκτή από την επίβλεψη) κλίµακα ανάλογα µε την περίπτωση - για 
όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ. για δανειοθαλάµους, λατοµεία, 
χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, εργοταξιακές περιοχές τεχνικά έργα κλπ. Όλα αυτά τα διαγράµµατα 
στον βαθµό που απαιτείται, θα συνδέονται µε το Κρατικό Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο (της Γ.Υ.Σ.). 

Όσα τοπογραφικά διαγράµµατα συντάξει ο Ανάδοχος να αναφέρονται στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ '87. 

7.5.2 Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π.∆. 696/74 µε τις 
τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 515/ 89, και των συναφών εγκυκλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

ΆΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Γενικά 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία, τα αναφερόµενα στα λοιπά 
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τεύχη δηµοπράτησης.  

8.2 Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

8.2.1 Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα 
πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 

α.  Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος,  

β.  Ελαχιστοποίηση της όχλησης στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 

γ.  Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της 
κατασκευής των έργων, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, 
εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου. Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του 
εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου 

8.2.2 Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά θα 
γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο µετά από σχετική άδεια και θα 
αποµακρυνθούν εντελώς µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως 
το περιβάλλον. 

8.2.3 Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: 

α. Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους 
και η µεταφορά /διάθεση τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες Αρχές. 

β. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου, όπως 
λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ. σε χωριστούς βόθρους απ' αυτούς των λυµάτων, 
απαγορευµένης απολύτως της απόρριψής τους επί του εδάφους. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν και 
για την αποχέτευση των απόνερων καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς 
σκυροδέµατος. 

γ. Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ. στο χώρο του εργοταξίου από 
οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

δ. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας 
και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

ε. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών. 

8.2.4 Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άµεση 
αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι 
µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.). 

8.2.5 Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων εργασιών 
προϊόντα καθαιρέσεων θα γίνονται σε θέσεις απόρριψης των περισσευµάτων που θα εγκριθούν 
αρµοδίως, θα εξασφαλιστούν µε ευθύνες και δαπάνη του Αναδόχου, χωρίς η Υπηρεσία να αναλαµβάνει 
οιαδήποτε δέσµευση. 

8.2.6 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: 

α.  Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης της 
κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ. 

β.  Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη κατάλληλων µέτρων 
για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκποµπής (όπως εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και 
κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού χώρου, κλπ).  

γ.  Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα του εργοταξίου, όταν 
αυτοί είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές. 

δ.  Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά). 

ε.  Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία π.χ. µε χρήση 
κινητών (εργοταξιακών) ηχοπετασµάτων όπου η στάθµη του θορύβου υπερβαίνει τα 65 dB(A) στο 
όριο του εργοταξιακού χώρου, εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείµενοι αποδέκτες. 

στ.  Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας και την 
ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης κατά το εφικτό. 

ζ.  Σήµανση /επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας Σχετικά γίνεται 
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αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ. 

8.2.7 Οι περιορισµοί, οι διαδικασίες και οι τυχόν άδειες που θα απαιτηθούν θα πραγµατοποιηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή εκτός εάν προβλέπονται στον προϋπολογισµό και τα άρθρα του 
τιµολογιου. 

ΆΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ- ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

9.1 Επιµετρήσεις – παραλαβή υλικών µε ζύγιση 

9.1.1 Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Ν.4782/2021 

9.1.2 Για κάθε φάση επιµέτρησης του έργου (π.χ. χωµατουργικά, σκυροδέµατα, αγωγοί, τεχνικά κλπ) απαιτείται 
η υποβολή εκ µέρους του αναδόχου των αντιστοίχων επιµετρητικών στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται 
στα άρθρα 6 και 7 της ΕΣΥ. 

9.1.3 Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται µε ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής. 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρµόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που 
είναι επί τόπου της ζύγισης και τον Ανάδοχο ή αντιπρόσωπό του. 

9.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωµές 

9.2.1 Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.4782/2021 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα ανάλογα την πρόοδο των 
εργασιων 

9.2.2 Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το 151 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά 
που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων κλπ., που 
απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
και σύµφωνα µε την υπόλοιπη κείµενη Νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής 
ρήτρας, προστίµων κλπ, κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης, αυτές 
θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. 

9.2.3 Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα προσκοµίζονται 
από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδας από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό 
το ποσοστό 6 ‰ που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 27, παραγρ. 34 έως 37 του 
Ν. 2166/93 ΦΕΚ Β' 731/21-9-93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

9.3 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου - επιβαρύνσεις 

9.3.1 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18 %) της 
αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Νέων 
Τιµών Μονάδας. 

9.3.2 Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά 
που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. 

Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 
χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής 
από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού 
του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έµµεσα ή άµεσα. 

Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. 

9.3.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης 
δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το 
εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται 
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αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131 Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των 
φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 
83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 

9.3.4 Τον Ανάδοχο επιβαρύνει το 6‰ υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε της παραγρ. 9.2.3. 

9.3.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
ΚτΕ. 

9.4 Τιµές Μονάδας Νέων Εργασιών 

9.4.1 Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιµών µονάδας αυτό θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για τον καθορισµό τιµών µονάδων νέων εργασιών, θα ισχύουν ανάλογα µε τη φάση των νέων εργασιών 
οι Αναλύσεις Τιµών ΑΤΥΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΠ, σε συνδυασµό µε τα ενιαία τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
όπως ισχύουν την ηµέρα της δηµοπρασίας.  

Στις τιµές που θα ενταχθούν βάση των παραπάνω αναλύσεων θα εφαρµοσθεί η τεκµαρτή έκπτωση της 
δηµοπρασίας που ορίζεται το ποσοστό [1 – Σ∆Ε / ΣΣ] %, όπου Σ∆Ε η Συνολική ∆απάνη Έργου κατά την 
προσφορά του διαγωνιζοµένου και ΣΣ, η Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη µελέτη («Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς» διαγωνισµού). 

9.5 Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των εργασιών 

9.5.1 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το 
άρθρο 153 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιηµένα ισχύουν. 

9.5.2 Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανοµής 
εργασιών. 

ΆΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

10.1 Αρχεία και υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών, προγραµµάτων και άλλων παραδοτέων. 

10.1.1 Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα περιλαµβάνει 
τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη συµφωνία µε τις 
προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της διαδικασίας από 
την δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές. 

10.1.2 Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά επιθεώρηση 
και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες. 

10.1.3 Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε 
τους προβλεπόµενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους κανονισµούς κ.λ.π. στους οποίους 
αυτές παραπέµπουν. 

Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. 
Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του 
έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη. 

10.2 Έλεγχος προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών. 

10.2.1 Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υδροµηχανολογικού 
εξοπλισµού, των συσκευών και άλλων ειδικών υλικών κλπ., ο Ανάδοχος, προ της παραγγελίας, είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει για θεώρηση στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, κατάσταση που να 
περιλαµβάνει τα µηχανήµατα, συσκευές, ειδικά υλικά που θα παραγγελθούν, που να συνοδεύεται: 

α. Με τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας και λοιπά τεχνικά στοιχεία του 
κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

β. Με τα γενικά σχέδια που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόµενες θέσεις και υπό 
κατάλληλη κλίµακα διάταξή τους µε την σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων 
και βαρών. 



ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Έργο: ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’  

 

                                                                                                                                                                                                       ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Σελίδα -13- 

 

 Τα πιο πάνω σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα για θεώρηση από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, 
τουλάχιστον σε έξι (6) σειρές. 

10.2.2 Τα υλικά, πριν την ενσωµάτωσή τους στο έργο, θα παραλαµβάνονται στο εργοτάξιο ποιοτικώς και 
ποσοτικώς από ειδική προς τούτο επιτροπή που θα οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Καθορίζεται ότι τα υλικά , υπόκεινται σε επιθεώρηση και παραλαβή στο εργοστάσιο υπό αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγκαίρως την 
Υπηρεσία ώστε αυτή να προγραµµατίσει την επίσκεψη εκπροσώπου της κατά τις δοκιµές. 

∆ιευκρινίζεται ότι η παραλαβή των υλικών , στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 
εγκατεστηµένων υλικών επί τόπου των έργων. 

Ο προµηθευτής των υλικών , υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι τα υλικά 
κατασκευάσθηκαν και ελέγχθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, στο οποίο θα φαίνεται η ηµεροµηνία 
κατασκευής τους και έκθεση για τους χηµικούς ελέγχους και ελέγχους αντοχής. Όλα τα υλικά , θα φέρουν 
κατάλληλη επισήµανση η οποία θα πιστοποιεί την τήρηση των παραπάνω. 

Όλες οι δαπάνες δοκιµασιών και παραλαβής καθώς και τα έξοδα µεταβάσεως, επιστροφής και 
παραµονής του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της Υπηρεσίας για την επιθεώρηση και παραλαβή των 
σωλήνων στο εργοστάσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

10.3 Κανονισµοί και γενικές υποχρεώσεις 

10.3.1 Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται από 
τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και 
αν δεν ορίζεται κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο 
τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και 
ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να 
εξυπηρετήσει. 

10.3.2 Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων κατασκευών ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες 
του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητα τους προς την Ε.Σ.Υ. και τους 
κώδικες, κανονισµούς, προδιαγραφές που αυτές παραπέµπουν. 

10.3.4 Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την συντήρηση του 
έργου καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν. 

10.3.5 Ο Κ.τ.Ε θα ασκήσει δια της Υπηρεσίας Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, 
κατασκευών, εξοπλισµού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στην έκταση που θα 
κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεµβαίνει µε παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν 
στην ποιότητα των υλικών, κατασκευών και εξοπλισµού. 

10.3.6 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και προκατασκευασµένων 
στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 

Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως 
προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο 
εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

ΆΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

11.1.1 Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το 146 του Ν. 4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο 
Γραφείο του Εργοταξίου. 

11.1.2 Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, 
βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση ηµερολογίων του έργου και 
βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών. 

11.2 Στοιχεία του έργου 
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Ο Ανάδοχος ρητά υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία των παρακάτω: 

11.2.1 Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών αντιτύπων και του αρνητικού (ή cd/ dvd), σειράς εγχρώµων 
φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών. Οι 
φωτογραφίες θα φέρουν ηµεροµηνία λήψης και θα είναι ταξινοµηµένες θεµατικά σε καλαίσθητα άλµπουµ 
µε αναγραφή σε υπότιτλο του αντικειµένου τους. 

11.2.2 Τα στοιχεία της παρ. 11.2.1  θα παραδοθούν τµηµατικά. Οπωσδήποτε η ολοκλήρωσή τους θα πρέπει να 
γίνει πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών. Τα στοιχεία όλων των παραπάνω 
παραγράφων θεωρούνται – κατά συµβατική έννοια – ως ισότιµα µε τις κατασκευές και συνεπώς η µη 
υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. 

11.3 Μητρώο Έργου 

11.3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση, 
Μητρώο του Έργου, που θα περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στην συνέχεια: 

- Γενικό χάρτη υπό κλίµακα κατ' αντιστοιχία µε τα αντίστοιχα σχέδια των µελετών που θα απεικονίζει τη 
θέση του έργου όπως κατασκευάσθηκε. 

- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα κατ' αντιστοιχία µε τα σχέδια των µελετών που θα απεικονίζει όλα 
τα έργα που κατασκευάστηκαν και θα περιέχει τα διάφορα  σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 
κατασκευή του έργου µε πίνακα των υψοµέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύµια, τις ονοµασίες των κάθε 
είδους έργων κλπ. 

- Οριζοντιογραφίες διανεµηµένες σε φύλλα σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. Οι 
οριζοντιογραφίες αυτές θα συνταχθούν µε βάση τις αντίστοιχες της µελέτης, στις οποίες θα γίνουν οι 
διορθώσεις και προσαρµογές σε όσες θέσεις εφαρµόστηκαν τυχόν παραλλαγές και τροποποιήσεις και 
θα απεικονίζουν όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν και θα σηµειώνονται οι θέσεις και ο τύπος των 
συναφών τεχνικών έργων. 

- Μηκοτοµές όλων των γραµµικών έργων, διανεµηµένες σε φύλλα, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια 
της µελέτης και υπό αντίστοιχες µε αυτά κλίµακες για τα µήκη και για τα ύψη. 

- Τυπικές διατοµές και διάφορες λεπτοµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες και διανεµηµένες σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα σχεδίων της µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν». 

- Κατόψεις, τοµές και λεπτοµέρειες των κάθε είδους τεχνικών έργων, µε σχέδια ξυλοτύπων και 
λεπτοµέρειες οπλισµών. 

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της µελέτης 
µε την ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 

- Τεύχος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (εικονογραφηµένα έντυπα, κλπ.) όλου του εξοπλισµού του έργου 
καθώς και µε οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης αυτού. 

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε 
ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, στον απολογισµό 
ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας θα µπορούσε, µελλοντικά , να χρησιµεύσει στο έργο. 

- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα εγκριθεί 
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

- Συνολικά, θα υποβληθούν έξη (6) σειρές τευχών και σχεδίων του µητρώου του έργου, τοποθετηµένες 
σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες. 

11.3.2 Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται - κατά συµβατική έννοια - ως ισότιµα µε τις 
κατασκευές. Συνεπώς η µη υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των 
Εργασιών. 

11.3.3 Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά το άρθρο 170 του 
Ν. 4412/16, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την 
Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

11.3.4 Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

11.4 Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ) 

11.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

11.6 Ασφάλιση αυτοκινήτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, 
Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

ΆΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

12.1 Προσωπικό του Αναδόχου 

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/16, είναι, υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 
139 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021, και προς τα παρακάτω: 

12.2 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και του 
αντικαταστάτη του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο αυτό της Ε.Σ.Υ.) υποχρεούται να 
στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό 
αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα 
περιλαµβάνονται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον οι παρακάτω: 

12.2.1 Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξιακού εργαστηρίου, του οποίου το 
προσωπικό θα έχει ως αποκλειστικά καθήκοντα τον ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσης του έργου. Ο 
µηχανικός αυτός θα είναι αποδεδειγµένης σχετικής εµπειρίας, που θα αποδεικνύεται από σχετικά 
πιστοποιητικά και πλήρους και αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής 
του έργου. Θα είναι υπεύθυνος και για την τήρηση των βιβλίων ποιοτικού ελέγχου και θα έχει την ευθύνη 
τηρήσεως των υποχρεώσεων του Αναδόχου ως προς τα θέµατα ποιότητας, που αναφέρονται στο άρθρο 
10 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και προς τον οποίο η Επίβλεψη και η Υπηρεσία θα απευθύνονται για όλα τα 
σχετικά θέµατα µε τις υποχρεώσεις του. 

12.2.2 Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός που θα καλύπτει τον θεσµό του Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) µε γνώσεις 
και εµπειρία στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας. Ο χρόνος απασχόλησής του καθορίζεται από την 
κατηγορία του έργου και τον αριθµό των εργαζοµένων στην επιχείρηση σύµφωνα µε το Π∆ 294/88. Τα 
καθήκοντά του ορίζονται από τον Ν. 1568/85 και Π∆ 17/96. Η πρόθεση ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ πρέπει 
να αναγγέλλεται έγκαιρα στα κατά τόπους Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικών Κινδύνων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή 
εφόσον δεν υπάρχει ΚΕ.Π.Ε.Κ. στην Επιθεώρηση Εργασίας µαζί µε τα προσόντα που απαιτούνται ώστε 
να υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή αντίστοιχα της Επιθεώρησης Εργασίας. 

12.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεµηµένους, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου, 
έµπειρους διπλωµατούχους µηχανικούς ή υποµηχανικούς ή τεχνολόγους µηχανικούς που θα καλύπτουν 
τους τοµείς αρµοδιότητας των επιστηµόνων των παραπάνω υποπαραγράφων ως βοηθοί ή συνεργάτες 
τους. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των κατασκευών και θα 
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο. Ακόµη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
επί τόπου σε όλη τη διάρκεια της κυρίας περιόδου των κατασκευών τον απαιτούµενο αριθµό εργοδηγών. 

12.3 Οι παραπάνω ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί θα υπογράφουν το ηµερολόγιο του έργου καθηµερινά, ο 
καθένας για τον τοµέα συνυπευθυνότητάς του και ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου ή ο 
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Γενικός ∆ιευθυντής του έργου για όλους τους τοµείς.  

Σηµειώνεται ότι πριν από κάθε σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται παραλαβή του ξυλοτύπου και να 
συµπληρώνεται σχετικό πρωτόκολλο από τον ∆ιπλωµατούχο µηχανικό που θα πρέπει να έχει δηλωθεί 
από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία εκ των προτέρων και που θα πρέπει να έχει ανάλογα προσόντα.  

Για την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου στον προβλεπόµενο µετά την σκυροδέτηση χρόνο, θα πρέπει να 
υπάρχει έγγραφη εντολή του επιβλέποντα. 

12.4 Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήµονες στην σύνταξη των µελετών, 
κατασκευαστικών σχεδίων κλπ. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε άλλα γραφεία του 
Αναδόχου κλπ θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά χρονικά διαστήµατα. 

12.5 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής 
και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή 
Νοµοθεσία. 

12.6 Σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α.  Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για τους µηχανικούς των παραπάνω παρ. 13.2.1 έως και 13.2.3 
έγκαιρα σχετικές προτάσεις προς έγκριση από την Επίβλεψη, η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη 
κρίση της, να µη δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόµενους, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την πείρα ή δεν είναι κατάλληλοι για τις 
αντίστοιχες θέσεις. 

β.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι 
εξουσιοδοτηµένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφεροµένους κατά την απουσία τους. 

γ.  Επί τόπου σε κάθε διακεκριµένη θέση εργασίας, όπου η κατασκευή του έργου απαιτεί 
παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός 

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

12.8 ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 

12.8.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 
Αντίκλητό του και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του. Θα δηλώσει επίσης το βραδύτερο σε 
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου τον 
Προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος: 

(α)  θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος πολιτικός ή µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ, ή άλλης ισότιµης 
Σχολής, 5-ετούς τουλάχιστον πείρας στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου φύσεως και µεγέθους 
έργων, που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας.  

(β)  θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το 
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του µε 
θέµατα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο 
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι µηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον 
αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

(γ)  θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο 
σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, 
οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου 
και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, 
ηµερολόγια κλπ). 

(δ)  θα είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και 
εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς 
και κάθε τρίτου. 

12.8.2 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε 
την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του.  

12.8.3 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, 
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όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την 
πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκρισή της για τον 
προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα 
προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 
γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας. 

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

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

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

12.9 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 

12.9.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 

• Το Π.∆. 22-12-33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίηση του µε το Π.∆. 17/78 "Περί ασφαλείας εργατών 
και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων" 

• Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων 
µισθωτών" 

• Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών" 

• Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης των εκρηκτικών υλών"   

• Η Υ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός 
κατοικηµένων περιοχών" 

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

• Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 

• Η Υ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός 
κατοικηµένων περιοχών" 

• Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 
ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ."  

• Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων" 

• Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας"   

• Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια έργα" 

• Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59∆/89) "Κτιριοδοµικός Κανονισµός" (Ειδικά το άρθρο 
5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) 

• Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων" 

• Το Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89 /655 /ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία ΕΕ 
89/ 656". 
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• Το Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α /94) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 
χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε 
εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ".  

• Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Προστασία των εργαζοµένων απ' τους κινδύνους που συνδέονται µε 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
90/340/ΕΟΚ".  

• Το Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή / και υγείας 
στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ".  

• Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/6S4/ ΕΟΚ.  

• Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) "Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ.  

• Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων", σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ.  

12.9.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της Νοµοθεσίας: 

α.  Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας 
καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα κατά 
περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής 
προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές 
γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), 
προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων 
Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, 
ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π. 

β.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών 
σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους 
κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/ και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ' 
αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 
πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει µέσα και 
χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

12.9.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών στις 
εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α.  Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

β.  Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως 
εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα. 

γ.  Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείµενα 
ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 

δ.  Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 
σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας αρχής. 

12.9.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων σε θέµατα όπως: 

α.  Εκπαίδευση προσωπικού 

β.  Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 

γ.  Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους 
τρόπους προστασίας από αυτούς 
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δ.  Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης 
φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς 

ε.  Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων./ ελέγχων στις θέσεις εργασίας για την πιστή 
εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους 

στ.  Καταλληλότητα εξοπλισµού 

ζ.  Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας 

12.9.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν 
υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγµένων µέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά 
όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 
εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως ατυχηµάτων. 

12.9.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συµπληρώνει το Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας που θα του 
παραδοθεί από την Προϊσταµένη Αρχή µαζί µε τα λοιπά στοιχεία του Έργου. 

ΆΡΘΡΟ 13: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

13.1 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση µε την ασφάλεια του έργου, των εργοταξιακών 
χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών 

13.1.1 Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να απαγορεύει την 
προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση 
της Σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών 
κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των 
εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που 
µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα 
αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη 
συντήρηση τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 

13.1.2 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη ατυχήµατος 
ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να 
εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το 
δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να 
εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

13.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία 
των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

13.2 Χρήση εκρηκτικών υλών 

Για την συγκεκριµένη εργολαβία δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

13.3 Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ. 

13.3.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση των 
έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω., αρδευτικών φρεατίων, αρδευτικών αυλάκων και από την 
ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι 
δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή 
αντιοικονοµικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
κατασκευής των έργων µε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές, τις τυχόν 
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υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

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

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

13.3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης του έργου και κοντά 
σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ. 
Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής έργων που θα εκτελούνται από 
αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρµόδιες εταιρίες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες 
για την µετατόπιση στύλων, ή αποµάκρυνση υπαρχουσών γραµµών κλπ. 

13.3.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση της 
αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή 
δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών 
αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των 
έργων, να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε 
περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 

Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν µε τους 
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο, τα δε σχετικά έγγραφα θα 
κοινοποιούνται και στην Επίβλεψη. 

13.3.6 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε 
περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες να 
εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας 
και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση 
αυτών, προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση 
των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους. 

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα 
προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να 
συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράµµατα που 
θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού 
κλπ. 

ΆΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

14.1 Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας 

14.1.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 
είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για 
κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό 
προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 

14.1.2 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος να προβαίνει στην 
πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, 
εξαιρουµένων των συµβατικών µέτρων σήµανσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, και, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του τ. Υ∆Ε ΒΜ5/30058/6.12.82 
µε την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται σε κατοικηµένες 
περιοχές" {ΦΕΚ Β-121/23.3.83) ή την εγκύκλιο του τ. Υ∆Ε ΒΜ5/30428/17.6.80 µε την οποία εγκρίθηκε η 
ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται έξω από κατοικηµένες περιοχές (ΦΕΚ Β-
589/30.6.80). 

Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα ευδιάκριτα, µέρα και νύκτα, 
σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
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14.2 Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει σε 
εµφανείς θέσεις Πινακίδες ενδεικτικές του εκτελούµενου έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. 

14.3 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

14.3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, 
ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, 
δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την 
απόθεση υλικών, την δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, την µεταφορά υλικών κλπ. 

14.3.2 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή 
της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή 
άλλα προσωρινά έργα. 

14.4 Χρήση υφισταµένου οδικού δικτύου 

14.4.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών µεταφοράς. 
Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις 
οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των 
γεφυρών οδών και χωµατόδροµων. 

14.4.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης 
ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται 
ή όχι στα τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

14.4.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς που θα χρησιµοποιεί για την 
πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελούµενων έργων, καθώς και τις παρακαµπτήριες οδούς. Οποιαδήποτε 
ζηµιά ή φθορά στις υφιστάµενες οδούς ή στις προσπελάσεις ή στις παρακαµπτήριες οδούς, θα 
αποκαθίσταται αµέσως από τον Ανάδοχο. 

ΆΡΘΡΟ 15: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

15.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) εργοταξίου (ων) του 

15.1.1 Ο Κύριος του έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή και να παραχωρήσει 
χώρους για ίδρυση λατοµείων για δανειοληψία, για χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π. Οι χώροι 
αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του 
µέριµνα και δαπάνη. 

15.1.2 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω 
τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά την 
υποβολή της προσφοράς του δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

15.1.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των 
καταλλήλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας 
γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του 
Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

15.1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρµόδιο για την διαχείρισή τους φορέα και από την 
Υπηρεσία., η παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρου απόθεσης, εργοταξίων 
κλπ) γίνεται από τον αρµόδιο φορέα και µε όρους χρήσης που θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. 
και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα αναγράφονται στην σχετική άδεια χρήσης η 
οποία θα εκδίδεται µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 

15.2 Ευθύνη του Αναδόχου για τη διαρρύθµιση και εξοπλισµό των εργοταξιακών χώρων 

15.2.1 Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουµένης παραγράφου, επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει: 

(α)  Με δική του µέριµνα και δαπάνη να διαρρυθµίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρους 
που θα περιλαµβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου, 
(όπως συγκροτήµατα µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό εργαστήριο, 
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αποθήκες, γραφεία κ.λ.π.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης 
υποχρεούται να µην εµποδίζει την λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

(β)  Να φυλάσσει µε δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα κ.λ.π. που τυχόν θα του 
παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση ή ενσωµάτωση. Το ίδιο ισχύει και για όσα υλικά τυχόν 
πιστοποιηθούν προ της ενσωµάτωσης στο έργο. 

(γ)  Να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο, µε 
δαπάνη του. 

15.2.2 Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κινητά εργοταξιακά ηχοπετάσµατα κ.λ.π.) για την εκτέλεση του Έργου θα 
ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η Υπηρεσία ή/ και οι 
λοιπές αρµόδιες Αρχές. 

15.3 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

15.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή 
εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά 
χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. και να επισκευάσει ή να 
ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, που υπέστησαν ζηµιές από την εκτέλεση 
του Έργου, µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου µετά 
την περάτωση του Έργου. 

Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους που τα 
ανωτέρω ήταν αποτεθειµένα ή εγκατεστηµένα, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των 
εργοταξίων και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη 
λειτουργία του Έργου. O Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει ύστερα από διαταγή της Υπηρεσίας στην 
άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, 
ατυχηµάτων περιβαλλοντική υποβάθµιση, κλπ. 

15.3.2 Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, να παραδώσει τον χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων του 
και απολύτως καθαρό, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία τον καλεί εγγράφως να 
συµµορφωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών. 

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ΕΥΡΩ εκατό (100 
€) ανά παρερχόµενη ηµερολογιακή µέρα και θα εκπίπτεται από επόµενες πιστοποιήσεις, ή την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

15.3.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, εργαλείου κ.λ.π. 
που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα 
προβλεπόµενα µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό 
(φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κ.λ.π.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή 
µηχανήµατος κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση. 

15.3.4 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των χώρων της 
αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία και συντήρηση τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, 
ασφάλειας και υγιεινής. 

15.4 Ηλεκτροδότηση 

15.4.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από την ∆ΕΗ σε κατάλληλες 
θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος 
παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ για την 
εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή 
υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας και την 
τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 



ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Έργο: ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’  

 

                                                                                                                                                                                                       ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Σελίδα -23- 

 

Ως σύστηµα αδιάλειπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (U.Ρ.S.) µπορεί να χρησιµοποιήσει σύστηµα 
τύπου "SΤΑΝD BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό 
διάστηµα ενεργοποίησης του συστήµατος "SΤΑΝD ΒΥ" αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί σύστηµα 
U.Ρ.S. τύπου "ΟΝ LΙΝΕ". 

15.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλει όλες τις σχετικές 
δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των απαραίτητων 
δικτύων για την µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, 
από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης. 

15.5 Μη ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως και 
θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένες στις τιµές του Τιµολογίου της προσφοράς του Αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 16: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

16.1 Τήρηση Νόµων κλπ. ∆ιατάξεων 

16.1.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε 
τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές 
καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα 
αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η 
υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. 

Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και την Εργατική Νοµοθεσία. 

16.1.2 Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των 
διατάξεων που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφάλειας 
σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

16.2 Υποχρέωση για ενηµέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην 
Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

16.3 Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών 

16.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, που 
προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ και που απαιτείται για την εκτέλεση των 
εργασιών του. Για το αίτηµα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η Υπηρεσία 
Επίβλεψης. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει µέσω εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην έκταση 
που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν µειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα µε 
την ύπαρξη, ή µη, και /ή την αποτελεσµατικότητα τέτοιας βοήθειας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που απαιτούνται και την 
έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων. 

16.4 Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής, νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε 
αργίες και εορτές 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύµφωνα µε όσα 
σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος 
δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς που 
αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή 
νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την 
εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
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Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν 
υπάρχει άλλη δυνατότητα, για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την 
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

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

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

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

ΆΡΘΡΟ 17: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ  

17.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και µεταφέρει 
επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα της ΕΣΥ, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα 
εργολαβία. 

17.2 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κλπ. 
µέσα που προσκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται, µέσα σε 10ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί 
τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε 
χρήση του παρόντος άρθρου. 

ΆΡΘΡΟ 18: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 

18.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των: 

α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση.  

β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,  

γ. Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου, 

δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του 
κατασκευασθέντος έργου, 

ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου, 

ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021 και ειδικότερα τα 
άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172, µε τις παρακάτω αναφερόµενες εξειδικεύσεις. 

18.2 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πλήρη περάτωσή του και την εκπλήρωση όλων των 
σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

18.3 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην 
συντήρηση του, ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.4782/2021 σε δεκαπέντε (15) µήνες για το σύνολο των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών που 
περιλαµβάνονται σ' αυτή την εργολαβία, εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 
168 του Ν. 4412/16. 

18.4 Συντήρηση των έργων 

18.4.1 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021, 
οφείλει να συντηρεί το έργο µέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί µε δική του οικονοµική επιβάρυνση 
όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζηµιών, 
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ελαττωµάτων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εµφανισθούν στο έργο µέσα στον χρόνο 
εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

18.4.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα το έργο κατά το χρόνο 
εγγύησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων.  

Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος 

18.4.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή επανορθωτικές 
εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο 
(ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η 
Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το 
κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 
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