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Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 
 Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδι-
κούς όρους και τις συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  µε βάση τα οποία  θα εκτελεστεί από τον 
Ανάδοχο το έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα  και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε 
συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων 
(Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε µε την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου 
∆ηµοσίων 'Έργων, όπως  αυτή ισχύει µετά την έκδοση του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συ-
µπληρώθηκε µε το Ν.2229/94, Ν.2052/92 και το Ν.3263/04, Ν.3669/08, του Π.∆ 609/85 όπως τροπο-
ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 368/94,το Π.∆. 334/00 και το Π.∆ 286/1994 "Τροποποίηση δια-
τάξεων του άρθρου 43 του Π.∆ 609/85" σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ  που θα χορηγηθούν  από 
την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της. 
  
 
Άρθρο 2ο: Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης. 
 
2.1 Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι  η  διαµόρφωση  συµβολών  χωµάτινων οδών   
             στο   οδικό  δίκτυο  της  Νήσου  Θάσου.  
            Οι  εργασίες  που προβλέπεται  να κατασκευαστούν   είναι οι εξής : 

• Εργασίες  εκσκαφής, διάνοιξης  και  καθαρισµού  των τάφρων. 
• Επένδυση  της  τάφρου  µε  σκυρόδεµα  C16/20  ορθογωνικής  διατοµής  ενισχυµένη  

µε πλέγµα  Τ131  και  τοποθέτηση  µεταλλικών  εσχαρρών  απορροής  οµβρίων.. 
• Τοποθέτηση  τσιµεντοσωλήνων  εσωτ. διαµέτρου   D300mm  εγκυβωτισµένων  σε 

σκυρόδεµα  σύµφωνα µε τις ισχύουσες  προδιαγραφές. 
• ∆ιάστρωση  θραυστού υλικού  3Α. 
• ∆ιάστρωση   σκυροδέµατος  πάχους  0,15µ. 

2.2 Αναλυτικά τα ανωτέρω έργα περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των  
           εγκεκριµένων τευχών δηµοπράτησης. 
2.3 Επισηµαίνεται ότι για την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειµένου δεν απαιτείται η τήρηση της πε-
ριβαλλοντικής αδειοδότησης όπως προκύπτει  από το  ΦΕΚ B; 2471/10-08-2016 (άρθρο  3 παρ.3), 
όµως κατά την εκτέλεση του έργου του θέµατος θα πρέπει να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα κατά 
περίπτωση από την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορούν τόσο την εκτέλεση εργα-
σιών όσο και την διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων χωρίς την απαίτηση καµίας πρόσθετης αποζη-
µίωσης του Αναδόχου για την τήρηση των  περιβαλλοντικών όρων. 

 
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων. 
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3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.  Ο Ανάδοχος δια-
τηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων. 

3.2 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρµογή της εγκεκριµέ-
νης µελέτης καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανά-
δοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Α-
νάδοχο από την ευθύνη του. 

3.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των 
απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη 
και σχέδια. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µη-
χανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη µεταφορά τους 
από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει 
µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά 
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης καθώς και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κα-
τασκευής που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. 

 Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύ-
χος των Τεχνικών Προδιαγραφών που εγκρίθηκαν µε την ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/30-07-2012 Απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και ό-
που δεν αναφέρονται, όπως αυτές περιγράφονται στο τιµολόγιο της Υπηρεσίας. 

3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιµές του τιµολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του 
Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανά-
δοχος από τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.  

3.6 Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατοµεία 
κ.λ.π.), που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, 
πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκατα-
στήσει. 

3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και 
σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, 
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφα-
λείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, καθώς και κάθε 
άλλο µέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και στις οδηγί-
ες και τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης  οφείλει  µε δικά του  έξοδα  να 
προχωρήσει  στη λήψη υψοµέτρων  και τοπογραφικής  αποτύπωσης  του χώρου  του  έργου  
και  υποβολή τους στην Υπηρεσία. 

3.9 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργα-
σιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω 
και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 4ο: Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-07-
2012). 

Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί και αριθµη-
τικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή 
µε τους όρους του Τιµολογίου για ένα και το αυτό θέµα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του 
Τιµολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που καθο-
ρίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµο-
λογίου. 
 ∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύµβαση υπόκεινται στις δια-
τάξεις των κανονισµών που ισχύουν, και τις σχετικές µε αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 
 
Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 
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 Λόγω του ότι ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη σηµασία και πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, σύµφω-
να µε το άρθρο 35 του Ν.3669/08 ΄΄ Κατασκευή δηµοσίων έργων ΄΄. 
 
Άρθρο 6ο: Σύµβαση κατασκευής του έργου. 
 
 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 30 
του Ν.3669/08 ΄΄ Κατασκευή δηµοσίων έργων ΄΄ και το άρθρο 26 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 7ο: Προθεσµίες. 
 
1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσµία ενενήντα.( 90,00 ) ηµερολογιακών 

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
2. ∆εν καθορίζονται τµηµατικές προθεσµίες. 
3. Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά δύο µήνες για το πρώτο εξάµηνο κατασκευής του έργου, θα 

διαµορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του, σύµφω-
να µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. 

 
Άρθρο 8ο: Πρόγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία πρόγραµµα που θα περι-
λαµβάνει όχι µόνο τους χρόνους εκτελέσεως των απαιτουµένων εργασιών αλλά και εκείνους των 
απαραιτήτων προεργασιών, δοκιµών κ.λ.π. όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα 
τεύχη της Συµβάσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι 
απαιτούµενες δραστηριότητες άµεσες ή έµµεσες, για την εµπρόθεσµη κατασκευή του έργου. 

8.1.1 Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος θα ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει κατά τη κατα-
σκευή, να παρεµποδίζονται βασικές λειτουργίες στην περιοχή, ώστε να γίνει  δυσµενής η υφιστάµε-
νη κατάσταση, έστω και προσωρινώς σε κανένα σηµείο της περιοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των 
έργων. 

 Επίσης κατά την κατάρτιση του προγράµµατος θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν, τα 
κατασκευαζόµενα έργα έναντι κατακλίσεων από ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αιτιών. 

8.2 Το πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα 
περιλαµβάνει: 

8.2.1 Λεπτοµερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου µε διάκρισή 
τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες µε ευθύνη της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης. 

 Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίµηση ή υπολογισµό της διάρ-
κειας που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 

8.2.2 Επισύρετε η προσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από άλλους φορείς εκτός 
από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια (καθορισµός µεγίστων - ελά-
χιστων) όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της παρούσας Σύµβασης. 

8.2.3 Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα µε α-
νάλυση της, κατά µονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες 
του Τιµολογίου, ή και τις προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Τιµολόγιο). 

8.2.4 ∆ιευκρίνηση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσµίες π.χ. 
 * ∆ραστηριότητα   Γενικές εκσκαφές 
 * Συνολική ποσότητα   ................... µ3 
 * Συνολική διάρκεια   ................... ηµερολογιακές ηµέρες 
 * Προβλεπόµενη κατασκευαστική 
   δυνατότητα    ................... µ3 ανά εργάσιµη ηµέρα 
 * Προβλεπόµενος βαθµός 
   προσπάθειας    Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. για  
      7ωρη εργασία ανά ηµέρα και πέντε 
       εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα. 
 Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δηµοπρατούνται µε ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας χρονικής 
ασφάλειας για τυχόν µεταβολή τους. 

8.2.5 Ειδικά για τις µελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος ( όταν απαιτείται) θα πρέπει να προβλέπε-
ται διάστηµα ίσο προς 30 ηµέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την Υπηρεσία (και µε την προ-
ϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την υποβαλλόµενη µελέτη). 

8.3 Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούµενοι χρόνοι κατά δραστη-
ριότητα και θα υποβληθούν από τον ανάδοχο τα παρακάτω: 
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8.3.1 ∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM), (δεν απαιτείται). 
8.3.2 Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα, µε αναφορά στους υπεύ-
θυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και δαπάνες ανά 
µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών για εργασίες 
ανά µήνα. 

8.3.3 Πρόγραµµα µε µορφή σχηµατικής κάτοψης (δεν απαιτείται). 
8.3.4 Πίνακα κατ' είδος εργασίας συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, επιχώµατα κ.λ.π. ανάλογα µε τη φύση 
και κατηγορία του έργου) των προς εκτέλεση ανά µήνα ποσοτήτων εργασιών και µηνιαίας προβλε-
πόµενης απορρόφησης πιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα περιλαµβάνει εργασίες Ο.Ε. - Γ.Ε., 
µελέτες, προβλεπόµενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις, Φ.Π.Α. κ.λ.π. και στο τέλος του 
πίνακα θα φαίνεται το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής). 

 Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συµπλήρωση ποσοτήτων ερ-
γασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµπληρώνονται µετά την εκτέλεση των 
εργασιών του συγκεκριµένου µηνός. 

8.3.5 Πίνακας απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού και χρονοδιάγραµµα απασχόλησής του στο έρ-
γο. 

8.3.6 Πίνακα διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού µε τις αποδόσεις του κάθε µηχανήµατος. 
8.3.7 Τεχνική έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω. 
8.4 Επισηµαίνεται ότι οι τυχόν σηµαντικές και συνολικές προθεσµίες εκτέλεσης του έργου, θα παρ-
θούν σαν υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραµµα δικτυωτής 
ανάλυσης των παραπάνω παρ. 2 και 3. 

8.5 Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της Σύµβασης και µέσα σε διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερο-
λογιακών ηµερών θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του 
Έργου". 

8.5.1 Το χρονοδιάγραµµα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόµενες αποκλειστικές και ενδει-
κτικές τµηµατικές προθεσµίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  Οι πληροφορίες και 
µορφές του χρονοδιαγράµµατος τούτου δεν θα είναι λιγότερες από εκείνες που περιγράφονται στις 
παρ.2 και 3. 

8.5.2 Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράµµατος που θα υποβληθεί, 
το χρονοδιάγραµµα της παραπάνω παρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα πρέπει να περιλάβει τις παρατη-
ρήσεις αυτές. 

8.5.3 Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, 
συνεπάγεται τη διαδικασία της έκπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 61 του Ν.3669/2008. 

8.5.4 Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, ή όπως θα 
το τροποποιήσει, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του. 

8.6. Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του χρο-
νοδιαγράµµατος, 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. 
8.6.1 Επί πλέον ο ανάδοχος οφείλει µαζί µε την παραπάνω τριµηνιαία έκθεση προόδου να υποβάλει 
στην επίβλεψη και σε πέντε (5) αντίτυπα: 

8.6.2. Αντίγραφο του χρονοδιαγράµµατος (GANTT), όπως αυτό οριστικοποιήθηκε σύµφωνα µε τη 
πραγµατική κατάσταση ως ανωτέρω µε ένδειξη της πορείας των εργασιών σε σχέση µε τις αρχικές 
προβλέψεις (εγκεκριµένο πρόγραµµα). 

8.6.3. Αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων µε προσθήκη σε ειδική στήλη παρατηρήσεων, 
των µεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις, δηλαδή ανακεφαλαιωτικά το µέρος που 
εκτελέσθηκε, αυτό που υπολείπεται, την τυχόν µεταβολή του ρυθµού κ.λ.π. 

 Τα παραπάνω στοιχεία (ανά τριµηνιαία υποβολή) είναι επιβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας των 
εργασιών του αναδόχου, και για την σύγκριση µε την πορεία που επιβάλλεται για την άρτια και έ-
γκαιρη αποπεράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που δεσµεύουν τον ανάδοχο και όχι 
την Υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή συµφωνήσει, ή δεν αντιδράσει. 

 
8.7 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και 
να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη 
στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων, που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 
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8.8 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην αρχή κάθε µήνα σε πέντε σειρές αντίγραφο 
του προγράµµατος σε µορφή σχηµατικής κάτοψης που αναφέρεται στην παρ.8.3.3. στο οποίο θα 
απεικονίζονται οι εργασίες σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 
 1. Οι απεικονιζόµενες µε λευκό χρώµα, εργασίες θα είναι αυτές που δεν εκτελούνται ακόµα 
 2. Οι απεικονιζόµενες µε απλή διαγράµµιση, εργασίες θα είναι οι προς εκτέλεση του τρέχοντα µήνα. 
3. Οι απεικονιζόµενες µε ροµβοειδή διαγράµµιση, εργασίες θα είναι οι περαιωµένες τον τελευταίο µή-
να. 

 4. Οι απεικονιζόµενες µε µαύρο χρώµα, εργασίες θα είναι οι παλιές περαιωµένες (πριν τον τελευταίο 
µήνα). 

 Επίσης θα πρέπει κάθε µήνα να υποβάλει σε πέντε σειρές αντίγραφο του πίνακα που αναφέρεται 
στην παρ.7.3.4 συµπληρωµένο µε τα στοιχεία των εκτελεσθεισών εργασιών και πιστώσεων που έ-
χουν απορροφηθεί µέχρι τον τρέχοντα µήνα. 

8.9 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 κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά 
για να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έρ-
γου, σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος. 

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

 
Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες. 

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 
επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 49 του 
Ν.3669/2008. 

 
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις. 
 
 Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω απαι-
τούµενων απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των απα-
ραίτητων µέτρων και οδηγιών. 
 Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαµβάνονται υπόψη µόνο αν 
πράγµατι επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 
 
Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου. 
 
 11.1. Χρόνος εγγυήσεως 
 
 Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3669/2008 
ορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα προς τον Ανάδοχο. 
 Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση 
περαίωσης του έργου. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως να τα 
διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται 
από την κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία για την οποία 
προβλέπει το σχετικό άρθρο 58 του Ν.3669/08. 
 
 11.2. Παραλαβή του έργου 
 
 Για την ∆ιοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 72 του Ν.3669/2008 ενώ για την Προ-
σωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 73 και 75 αντιστοίχως του 
Ν.3669/2008. 
 
Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας. 
 
 α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυ-
ρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προ-
ϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού 
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γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και 
αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών 
συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών 
που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 
 β. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν 
µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.  Όλες αυτές οι ενέργει-
ες θα γίνονται µε γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆ιευθύνουσας το 
έργο Υπηρεσίας ή µε κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα συσκέψεων κ.λ.π. 
θα ανακεφαλαιώνονται σε ενηµερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες 
και θα επισυνάπτονται ξανά στις µηνιαίες ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το άρ-
θρο 7. 
 γ. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 
κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήπο-
τε τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε 
τους όρους της σύµβασης. 
 δ. Ακόµα µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει 
µελετήσει, µε σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνι-
στούν τη βάση της σύµβασής του. 
 ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
τους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του 
προς τη σύµβαση. 
 στ. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία 
προθεσµία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και ολόκληρο 24ωρο 
(τρεις βάρδιες), µη εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών.  Για την ενδεχόµενη αυτή συνεχή εργασία, ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τε-
λικά σε ολοκλήρωση των τµηµάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες µερικές ή ολικές προ-
θεσµίες. 
 
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας. 
 

13.1 Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της κυ-
κλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης 
από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης από την Υπηρεσία. 

13.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει 
στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούµενων προ-
σωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων κ.λ.π σύµφωνα τα άρθρα 9 και 
10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήµανσης έργων εκτελουµένων εκτός ή εντός κατοικηµένων περιοχών, που 
εγκρίθηκαν αντίστοιχα µε τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠ∆Ε (ΦΕΚ 589 
Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και τροχονόµων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις 
παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της η-
µέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την 
ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα λόγω των έργων, µη εξαιρουµένων και αυτών που εκτε-
λούνται απολογιστικά. 

13.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση υπόκειται σε ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα 15 € για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή µη τοποθετηµένο στη θέση που επιβάλλεται. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των προβλεπόµενων από τις κεί-
µενες διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολά-
βου κύρωση, µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος 
δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από 
την αµέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από 
τον Λογαριασµό του. 
 
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλε-
ση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων και 
πεζών (από τη διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δηµι-
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ουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή µικρού µήκους οδών 
παράκαµψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδοµές ή αγρούς. 

Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του  ότι δεν µπορεί να κυκλοφορεί όχηµα βάρους µεγαλύτερου 
από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστρο-
φή του . 

Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να εξακριβώνει 
την αντοχή του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της ο-
δού. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος εί-
ναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύ-
σεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

Οπωσδήποτε είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους που χρησιµοποιεί, σε όλη τη διάρ-
κεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 
 
Άρθρο 15ο: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής 

         δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
 
 α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα 
πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης 
που παραµένουν.  Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, 
δίκτυα κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, 
αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π.  Η επι-
ζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουρ-
γίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαι-
τείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας 
οχηµάτων ή οικοδοµής κοντά στο όρυγµα), ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο σύ-
στηµα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 β. Οποιαδήποτε ζηµία, 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 την αποκαταστήσει µε δαπάνες του. 
 γ. Καµία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή.  Οι 
τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου 
αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελα-
φρών, µεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης µε τα χέρια. 
 δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των 
έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έ-
τσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται 
από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και ερ-
γασίες για τη µετατόπιση στύλων ή την αποµάκρυνση γραµµών κ.λ.π. 
 ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανι-
σµούς Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευ-
κολύνει 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 παραλλήλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κ.λ.π.  
Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλά-
βες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. 
 Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 16ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µη παρεµποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή 
από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµ-
βάνονται στην σύµβασή του. 
 Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα 
κ.λ.π.), ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να µη παρεµβάλει 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 Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιο-
χής του έργου. 
 
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος. 
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 α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστη-
ση, όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την 
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε 
τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισµού των 
µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής 
κ.λ.π.   Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την µετάβασή τους στους α-
γρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα µέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση αποχέτευσης αγρών 
κ.λ.π.) και για την αποφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή πρόκλησης πληµµυρών. Η Υπηρεσία δεν α-
ναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 
 β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συµµορφώνεται πλήρως 
προς την εγκύκλιο Υπ. ∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµο-
θεσία. 

Πριν την έναρξη της κατασκευής να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες( ΙΘ΄ 
Εφορεία Προϊστ. και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 12η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων) 
 γ. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προ-
βλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροπο-
ποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα µπορούν να προκύψουν 
γι' αυτόν, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κα-
τάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασ-
δήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας. 
 δ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην εκτελεί εργασίες εντός της Β Ζώνης του Εθνικού 
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κατά το χρονικό διάστηµα 31/3 µέχρι 1/8, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η απρόσκοπτη αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας. 
 ε. Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών 
εργασιών, να αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από 
αυτές που προβλέπονται στη µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων. 
 Όπως αναφέρεται και στην παρ.19.1γ αυτής της Ε.Σ.Υ. οι  οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων 
εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µη δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περι-
βάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας. 
 στ. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις πα-
ραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 
 
Άρθρο 18ο: Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
 

18.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή περιλαµβάνονται: 
α. Όλες οι δαπάνες που µνηµονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. 
β. Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου κ.λ.π. σε συνδυα-

σµό µε το άρθρο 1 της παρούσας (σύµφωνα πάντα µε οδηγίες της ∆/νσας υπηρεσίας). 
γ. 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 µί-
σθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών 
αυτών οδών. 

 ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο 
καµία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενη µε δρόµους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις 
δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής 
τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δε-
δοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον 
δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµία αποζηµίωση. 

 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία καθυστέρη-
ση ή τροποποίηση του προγράµµατος ή καταβολή αποζηµιώσεως που σχετίζονται µε τέτοια προ-
βλήµατα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά 
τρόπο που να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµο-
δίων Αρχών και της Επίβλεψης. 

δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει µετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβά-
ρυνση του κυρίου του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας(Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας 
και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύµφωνα µε το Π.∆.305/96. 

ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράµµατος Ποιότητας Έργων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Πρότυπο ISO 10005: 1995 η σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα, το οποίο πρέπει 
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να υποβάλλει εντός δύο µηνών από την έναρξη του έργου, αν το έργο εµπίπτει στις υποχρεώσεις 
σύνταξης ΠΠΕ. 

18.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων 
που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιµολογίου και των λοιπών Όρων ∆η-
µοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιµές 
προσφοράς για την εκτέλεση του έργου.  Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, 
όπως και οι απαιτούµενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβάνονται στις 
κατά το άρθρο 6 προθεσµίες εκτέλεσης του έργου. 

18.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαι-
τούνται από το νόµο για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.3669/08. 

18.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και ερ-
γασίας Νοµοθεσίας, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδι-
κά, για αποφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή ατυχηµάτων.  Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευ-
θύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζηµίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 

18.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καµία αντίρρηση, τυχόν ηµιτελείς εργασίες που 
έχουν εκτελεστεί µε παλαιότερη εργολαβία ή από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσω-
µατώσει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, µηχανισµούς, συσκευές κ.λ.π. η προµήθεια των οποίων έ-
χει γίνει µε άλλη εργολαβία ή απ' το ∆ηµόσιο κ.λ.π. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες µε τις τιµές µονάδας 
του Τιµολογίου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσµενών συνθηκών 
κ.λ.π. 

 Επίσης θα ενσωµατώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησοµένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές 
κ.λ.π. 

 
Άρθρο 19ο: Αδρανή υλικά – ∆ανειοθάλαµοι. 
 
 19.1. Λατοµεία – Ορυχεία. 
 
 α. Για τη λήψη των απαιτούµενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατοµείου (ο-
πωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανά-
δοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. 
 Οι θέσεις που αναφέρονται στην µελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο.  Η ευθύνη εξευρέσε-
ως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκµεταλλεύσεως, έκταση 
και µορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) ανήκει στον ανάδοχο. 
 Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές α-
δρανών υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόµα µε προµήθεια από 
τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατοµείων. 
 Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει 
εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιµές προσφοράς του 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από οποιο-
δήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία των αργών υλι-
κών που θα είναι αναγκαία ή για την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόµα 
και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών 
(και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την 
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορι-
σµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 β. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συ-
ντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν και µεταφορών των υλικών που θα παρθούν 
από οποιαδήποτε πηγή. 
 Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης, λόγω 
πρόσθετων τυχόν µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή 
λατοµείων, αποκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π. 
 γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις προ-
διαγραφές (σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών που 
µπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι µε την υπογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέω-
ση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά.  Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνε-
ται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτε-
λέσµατα αυτού.  Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την 
παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να 
αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. 
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 Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλει-
στική ευθύνη του. 
 
 19.2. ∆ανειοθάλαµοι υλικών επιχωµάτων και αµµοχάλικων. 
 
 α. Για την λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αµµοχάλι-
κων, υλικών, η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο. 
 Οι θέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο.  Η ευθύνη εξευρέσε-
ως θέσεων δανειοθαλάµων υλικών επιχωµάτων ή αναχωµάτων και αµµοχάλικων, τρόπου οργανώσεως 
της εκµεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 
 Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών 
υλικών, που βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κα-
ταλλήλων θέσεων ή ακόµα µε καταβολή των δικαιωµάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιω-
τικών δανειοθαλάµων ή ορυχείων.  Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υπο-
χρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. 
Έτσι, οι τιµές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες 
τις απαιτούµενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς δανειοθαλάµους ή ορυχεία των υλικών που 
είναι αναγκαία ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόµη και τις τυχόν 
επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη 
προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη 
και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλ-
λονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις 
λήψης δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων. 
 Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγµατοληψίες ε-
λέγχου καταλληλότητας. 
 Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση 
των θέσεων, θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη: 
 - ∆ιαγράµµατα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των κατά θέση ποσοτήτων 
που θα παρθούν. 
 - Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάµους από δηµόσι-
ους χώρους είτε για δανειοθαλάµους από ιδιωτικούς χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, στα ο-
ποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών 
απαιτήσεων. 
 γ. Σε κάθε όµως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, µε 
σκοπό την ελαχιστοποίηση του µεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τον ανάδοχο να 
ερευνήσει και άλλες θέσεις ή ακόµη και να προµηθευθεί υλικά από υφιστάµενους εγγύτερα δανειοθα-
λάµους ή ορυχεία τα οποία η Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα. 
 δ. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συ-
ντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν.  Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµιά αξί-
ωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης λόγω δυσµενών συνθηκών µίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε 
αιτίας. 
 
Άρθρο 20ο: Σκυροδέµατα. 
 

α. Σε περίπτωση όπου οι µελέτες των τεχνικών που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο γίνονται 
σύµφωνα µε το ΕΚΩΣ 2000 οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή, που θα α-
νταποκρίνεται στις νέες κατηγορίες αυτού. Σύµφωνα µε αυτές οι χαρακτηριστικές αντοχές θα είναι αντί-
στοιχα ίσες :      
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
Κ.Τ.Σ. 1997                 Χαρακτηριστική αντοχή fck  (Μpa) 

           κυλίνδρου                               κύβου 15x15x15 
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C 8/10 
C 12/15 
C 16/20 
C 20/25 
C 25/30 
C 30/37 
C 35/45 
C 40/50 
C 45/55 
C 50/60 
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20 
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β. Σαν κριτήριο αποδοχής των σκυροδεµάτων αυτής της εργολαβίας ορίζεται η θλιπτική αντοχή κυβικών 

δοκιµίων ακµής 15 εκ. και ηλικίας 28 ηµερών (σύµφωνα µε το Κ.Τ.Σ. 1997)  
γ. Ειδικότερα για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την τεχνολογία και την αποδοχή του σκυροδέµατος αυτής 

της εργολαβίας θα ισχύει ο ‘’Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97’’ που εγκρίθηκε µε την 
∆14/19164/28.3.97 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315 Β' / 17-4-97).   

 δ. Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου αναφέρονται 
(1) Σε οποιαδήποτε σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών 
ανάλογη προς τις απαιτήσεις του έργου. 
(2) Σε χρησιµοποίηση, όπου ήθελε απαιτηθεί (ανάλογα µε την οργάνωση του αναδόχου τις ανάγκες του 
έργου και το πρόγραµµα εκτέλεσης), αντλητού σκυροδέµατος. 
(3) Σε οποιαδήποτε κατηγορία τσιµέντου ονοµαστικής αντοχής 35 και 45 Ν/χλστ2 (σύµφωνα µε το Π∆ 
244/1980) ήθελε χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. Για τις εργασίες σκυροδέµατος κά-
τω από τον υπόγειο ορίζοντα είναι δυνατό, αν θα συναντηθούν δυσµενείς συνθήκες υπογείων νερών, 
να χρησιµοποιηθεί και ο τύπος IV (PORΤLAND SULFATE RESISTING) µετά από έγκριση της Υπηρε-
σίας. 
Στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατή η τροποποίηση της τιµής προσφοράς του αναδόχου, ώστε να 
πληρωθεί η επί πλέον δαπάνη µόνο για την προµήθεια επί τόπου αυτού του  τσιµέντου µε σύνταξη 
ΠΚΤΜΝΕ.           
(4) Στην εκλογή οποιασδήποτε περιοχής εργασιµότητας του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του έργου και τις υπόλοιπες τοπικές συνθήκες.  

 ε. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 13.7.8. του νέου κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος συµπληρώ-
νεται ως εξής : 

(α) Η πληρωµή του αναδόχου για το σκυρόδεµα της παρτίδας που παρουσίασε µειωµένη αντοχή, όπως 
αυτή έχει υπολογισθεί µε τις διατάξεις του νέου Κ.Τ.Σ., πρέπει να γίνει όχι µε τη συµβατική τιµή µονά-
δος, διότι αυτή αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέµατος που αναφέρεται στη σύµβαση, αλλά µε νέα 
µικρότερη τιµή µονάδος, που θα αντιστοιχεί στην  κατηγορία σκυροδέµατος της συγκεκριµένης παρτί-
δας. (π.χ. εάν η προβλεπόµενη από τη σύµβαση κατηγορία σκυροδέµατος ήταν C 20/25 και προέκυψε, 
βάσει της χαρακτηριστικής αντοχής της  παρτίδας, κατηγορία σκυροδέµατος παρτίδας  µε Fπ=23 Μpα, 
όπου Fπ = Χ6 – 1,60*S (1ος κανόνας αποδοχής) Κριτήριο Α τότε η πληρωµή θα γίνει µε τιµή µονάδος 
που αντιστοιχεί σε σκυρόδεµα C 16/20), π.χ. (C 16/20)  20 < 23 < 25  (C20/25). 
(β)  Θα επιβληθεί στον ανάδοχο ρήτρα για την παραπάνω µειωµένη αντοχή της παρτίδας, και συγκε-
κριµένα θα γίνει περικοπή της συµβατικής αξίας της παρτίδας κατά ποσοστό ίσο µε το επταπλάσιο της 
διαφοράς της ανωτέρω ευρεθείσης χαρακτηριστικής αντοχής της παρτίδας σκυροδέµατος (Fπ) από τη 
συµβατική χαρακτηριστική αντοχή  σκυροδέµατος (π.χ. για το ανωτέρω παράδειγµα το ποσοστό  της 
περικοπής της συµβατικής αξίας της παρτίδας θα είναι (25 - 23 ) . 7 =  2 . 7  =  14 %). Σε περίπτωση 
εφαρµογής του 3ου κανόνα αποδοχής, Κριτήριο Β τότε, Fπ=Χ12 - 1,57*S. 

Ύστερα από τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι ∆ΕΝ θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη των 
τυχόν πλαστικοποιητικών (ρευστοποιητικών ή υπερρευστοποιητικών), που θα  χρησιµοποιήσει για να 
ανταποκριθεί προς τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, αυτός δε είναι µόνος υπεύθυνος για την επιλογή 
της πλέον οικονοµικής και σύµφωνης µε τους  Κανονισµούς και τις ανάγκες του έργου σύνθεσης σκυ-
ροδέµατος. 
Τα τυχόν πλαστικοποιητικά που θα χρησιµοποιήσει κατά περίπτωση ο ανάδοχος: 

α) Θα πρέπει να προσδιορισθούν στη µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος, που θα γίνει για τις διάφορες 
κατηγορίες αντοχής του σκυροδέµατος, σε ένα από τα αναγνωρισµένα  εργαστήρια σκυροδέµατος (θα 
δίνονται τα εξής στοιχεία : Τύπος πλαστικοποιητικού, αναλογία µίξης, οδηγίες χρήσης κλπ) 

β) Θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου, ότι δεν επηρεάζουν δυσµενώς τις ιδιότητες 
αντοχής, συστολής, ξήρανσης, ερπυσµού, ταχύτητας, πήξης και  προστασίας του οπλισµού από τη 
διάβρωση. 

γ) Όµοια δεν θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη χρησιµοποίησης άλλων πρόσµικτων σκυροδέµατος 
(αερακτικών, στεγανωτικών, επιβραδυντικών, η επιταχυντικών σκλήρυνσης  και αντιπαγετικών κλπ) 
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ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου και το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων. Τα πρόσµικτα αυτά θα 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν για τα πλαστικοποιητικά. 

Για όλες τις κατηγορίες εργοταξιακού σκυροδέµατος αντοχής C16/20 και ανώτερης, ο ανάδο-
χος θα πρέπει να υποβάλει µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος κάθε  κατηγορίας, για διάφορες περιο-
χές εργασιµότητας του σκυροδέµατος, ανάλογα προς τις απαιτήσεις του τµήµατος του έργου, στο οποίο 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 
α) Οι µελέτες σύνθεσης θα πρέπει να γίνουν από κατάλληλο εργαστήριο σκυροδέµατος, αν δεν επαρκεί 
το εργαστήριο του  αναδόχου. 

β) θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον οι ακόλουθες µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος, που θα συνοδεύονται 
και από τις αντίστοιχες "καθήσεις" : 
Ι. Σκυρόδεµα C16/20 µε µέγιστο κόκκο αδρανούς περίπου Φ 30 χλστ. 
Ι.Ι. Σκυρόδεµα C16/20 µε µέγιστο κόκκο αδρανούς περίπου Φ 16 χλστ.  
Ι.Ι.Ι. Σκυρόδεµα C 20/25 µε µέγιστο κόκκο αδρανούς περίπου Φ 16 χλστ. 

γ) Για όλες τις παραπάνω µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος θα  πρέπει να δοθούν επί πλέον και καµπύλες 
ανάπτυξης της αντοχής από 3 έως 28 µέρες για δοκίµια που συντηρούνται  σε υγρό θάλαµο (δοκιµές 3, 
7 και 28 ηµερών). 

Για την περίπτωση χρησιµοποίησης "έτοιµου σκυροδέµατος" µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα 
στοιχεία µελέτης σύνθεσης σκυροδέµατος της επιχείρησης παραγωγής σκυροδέµατος (αν οι µελέτες 
αυτές έχουν γίνει από κάποιο επίσηµο εργαστήριο σκυροδέµατος), εφ' όσον αυτά πληρούν τις απαιτή-
σεις της παρ. 22.9 και εφ' όσον αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες παραγωγής µ' αυτές που πρόκειται να 
εφαρµοσθούν στο έργο (ποσότητες και προέλευση αδρανών, τσιµέντου κλπ). 
Σε κάθε περίπτωση όµως δεν θα γίνουν δεκτές µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος που έχουν συνταχθεί 
ένα τρίµηνο ή περισσότερο πριν από την ηµέρα δηµοπράτησης του έργου.  (1) Έτοιµο σκυρόδεµα 
Πριν από την έγχυση του σκυροδέµατος ο προµηθευτής πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο α-
ποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέµατος, που πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω : 
- Το όνοµα εργοστασίου παραγωγής 
- Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 
- Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 
- Το όνοµα του αναδόχου ή την επωνυµία της αναδόχου εταιρίας 
- Το έργο και την τοποθεσία του έργου 
- Την ποσότητα του σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα 
- Τον χρόνο φορτώσεων και την υπογραφή αποστολέως 
- Την ονοµαστική αντοχή 
- Το εργάσιµο του σκυροδέµατος στην στιγµή της επί τόπου  παραδόσεως 
- Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που  έχει χρησιµοποιηθεί 
- Την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
- Την µέγιστη διάµετρο αδρανών  
- Την χρήση προσθέτων 
Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του ετοίµου σκυροδέµατος 
στο εργοτάξιο και τα εξής: 
- Ώρα αφίξεως του ετοίµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
- Ώρα συµπληρώσεως της διαστρώσεως του σκυροδέµατος 

Για λόγους ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος ο λόγος (Ν/Τ) νερού προς τσιµέντο που θα χρη-
σιµοποιηθεί στην εργολαβία αυτή σε οπλισµένο σκυρόδεµα για τις κατηγορίες C16/20 και άνω, (στην 
ποσότητα νερού δεν θα υπολογίζεται το νερό που θα απορροφάτε από τα αδρανή) δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 0,60. 

 
Προκατασκευασµένα στοιχεία          
 
Το δελτίο αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή, η σήµανση και η µεταχείριση των προκα-
τασκευασµένων στοιχείων έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της  παραγγελίας.          
Πρέπει να δίδονται οι παρακάτω πληροφορίες : 
- Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής  
- Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία. - Έλεγχος σύνδε-
σης προκατασκευασµένων στοιχείων  
Οι ανοχές σχετικά µε την θέση και τις διαστάσεις των στηρίξεων και των συνδέσεων ελέγχονται κατά 
την διάρκεια της κατασκευής. 
Οι ανοχές αυτές αντιστοιχούν σε µία πιθανή απόκλιση ∆L µιας διάστασης L σε σχέση µε την ονοµαστι-
κή της τιµή µέσα σε µια διατοµή. Οι αποκλίσεις που µπορούν να γίνουν δεκτές είναι οι ακόλουθες, εκτός 
και αν ορίζονται διαφορετικά στην οριστική µελέτη του έργου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία  
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α) Ανοχές διαστάσεων διατοµών σκυροδέµατος (ύψος δοκού ή πλάκας, πλάτος δοκού ή πάχος κορµού 
πλακοδοκού, διαστάσεις διατοµής υποστυλώµατος). 
L < 400 MM              ∆L = 0,05 L                  
L > 400 MM              ∆L =   20 MM           

β) Ανοχές στατικών υψών                  
L < 200 MM              ∆L = 0,075L            
200 < L < 400 MM              ∆L = 0,05L + 5 MM                  
 L > 400 MM              ∆L = 25 MM           

γ) Ανοχές απόκλισης της συνισταµένης των δυνάµεων προέντασης από την ονοµαστική τους θέση ∆L = 
0,05 L και µέχρι 25 ΜΜ 
Οι κατάλληλες κάθε φορά ανοχές προδιαγράφονται, ελέγχεται δε ότι οι ανοχές αυτές δεν έχουν ξεπερα-
στεί σε βάρος της ασφάλειας σε περισσότερο από το 5% των περιπτώσεων.  Η κατάσταση των επιφα-
νειών που πρέπει να δεχθούν νωπό σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία ή κόλλα πρέπει να ελέγχεται (καθαριό-
τητα, τραχύτητα για τους αρµούς διακοπής σκυροδετήσεως, επεξεργασία επιφανειών). 
Ο έλεγχος αυτός των επιφανειών πρέπει να γίνεται πριν τοποθετηθούν τα στοιχεία, αν είναι αδύνατο να 
γίνει µετά  την τοποθέτηση. 
 
Ηµερολόγιο εργασιών 
 
Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ηµερολόγιο εργασιών και η τήρησή του ανήκει στις χωρίς αµοιβή 
ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου.Το ηµερολόγιο εργασιών  πρέπει να περιέχει και τις  παρακάτω 
πληροφορίες : 
- Μετρήσεις θερµοκρασίας αέρος 
- Ηµεροµηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλoτύπων 
- Αποδοχή υλικών και συστατικών  
- Αποτελέσµατα δοκιµών και µετρήσεων  
Την σύνθεση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται (τύπο τσιµέντου και αδρανών), επιθεωρήσεις και 
ελέγχους τοποθέτησης των οπλισµών και των τενόντων, την θερµοκρασία του σκυροδέµατος (όταν η 
σκυροδέτηση γίνεται µε πολύ ψυχρό καιρό) 
- Τις σηµαντικές οδηγίες που δόθηκαν στο εργοτάξιο 
- Την περιγραφή συµβάντων. 
 
Σύνδεση προκατασκευασµένων στοιχείων 
 
Στην τεχνική περιγραφή του έργου θα πρέπει να περιγράφεται µε ιδιαίτερη ακρίβεια ο τρόπος συναρµο-
λόγησης των προκατασκευασµένων στοιχείων. 
Για την προθεσµία αφαίρεσης των καλουπιών των προκατασκευασµένων στοιχείων ισχύουν τα αναφε-
ρόµενα στα DIN. 
Τα καλούπια των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνουν από σιδηρότυπα και θα κατασκευάζονται 
ιδιαίτερα ανθεκτικά και δύσκαµπτα. 
Επίσης πρέπει να είναι αρκετά στεγανά, ώστε να µη διαφεύγει τσιµεντοπολτός κατά την δόνηση. Ο α-
νάδοχος πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, ώστε τα προκ/σµένα στοιχεία κατά τη µεταφορά και αποθήκευ-
ση να µην υποστούν ζηµίες ή λεκιάσµατα, γιατί στις περιπτώσεις αυτές τα στοιχεία θα απορρίπτονται 
και δεν θα επιτραπεί η τοποθέτησή τους στο έργο.   
   
Άρθρο 21ο: Ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα. 
 
 Όλες οι ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν µε λήψη ιδιαίτερων µέτρων επί-
τευξης επιφανειακού τελειώµατος υψηλής ποιότητας. 
Προς επίτευξη τούτου 

α) Τα επιφανειακά τελειώµατα σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν µε ιδιαίτερη 
επιµέλεια µε  χρήση σιδηροτύπων ή ξυλοτύπων ειδικής επένδυσης µε κόντρα  πλακέ (τύπου 
BETOFORM ή αναλόγου) για τη µόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις ή 
άλλες  κάθε είδους παραµορφώσεις ή ατέλειες.          

β) Θα χρησιµοποιηθεί η πλέον προωθηµένη τεχνολογία επί του θέµατος µε πολύ µικρό αριθµό χρήσεων του 
κόντρα πλακέ  που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί, µε εξαιρετική επιµέλεια διαµόρφωσης των τύπων, µε χρη-
σιµοποίηση ειδικών υλικών διευκολυντικών της αποξήλωσης, µε χρησιµοποίηση ειδικών συνδεσµολογί-
ων των ικριωµάτων και των τύπων για την απολύτως ακριβή, σύµφωνα µε τα σχέδια, µόρφωση των τύ-
πων κ.λ.π. 

γ) Θα δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση  του σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση 
ειδικών προσθέτων βελτιωτικών του σκυροδέµατος) και την άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού, σε συν-
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δυασµό και µε την ακριβή τοποθέτηση των οπλισµών, ώστε να διατίθενται κενά µεταξύ των οπλισµών 
που είναι αναγκαία για τη δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούµενη απολύτως λεία και ενιαίας παρου-
σίασης όψη των ορατών επιφανειών από σκυρόδεµα, χωρίς κηλίδες και χωρίς αλλοίωση του χρώµατος.  

δ) Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εµφάνισης των ορατών επιφανειών των έργων, επισηµαί-
νεται η ανάγκη λεπτοµερούς µελέτης της σύνθεσης του σκυροδέµατος, πριν από την έναρξη διάστρωσης 
και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το τέλος της  εργασίας µε σταθερή 
πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση και κατηγορία τσιµέντου κλπ.  

ε) Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά υλικά 
κατασκευής ξυλότυπου, µε ένα από τα ακόλουθα είδη: 
(Ι) Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα-πλακέ και πλαστική  επένδυση  της επιφάνειας.           
(Ι.Ι) Ξυλότυπος όπως παραπάνω αλλά χωρίς πλαστική επένδυση           
(ΙΙΙ) Σιδηρότυπος          
Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) στην κατασκευή του ξυλότυπου της επιφάνειας ενιαίου 
δοµικού στοιχείου.           

στ) Τα φύλλα από ενισχυµένο κόντρα-πλακέ θα πρέπει να έχουν καθαρή διαµόρφωση των άκρων τους, 
χωρίς φθορές, αποτµήσεις, σπασίµατα, παραµορφώσεις της επιφάνειας,  χρωµατικές διαφοροποιήσεις, 
που µπορούν κατά την κρίση  της Υπηρεσίας να επηρεάσουν το χρώµα του επιφανειακού τελειώµατος 
του σκυροδέµατος. 'Όλα τα ακατάλληλα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, φύλλα απαγορεύεται να χρησιµο-
ποιηθούν για την κατασκευή του ξυλότυπου, εάν δε  διαφύγουν της προσοχής της υπηρεσίας και χρησι-
µοποηθούν, θα   αποµακρυνθούν κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου  που θα γίνει πριν από την 
σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην µετακίνηση και ξανατοποθέτηση  των 
οπλισµών, αποξήλωση ικριωµάτων, καθυστερήσεις κ.λ.π, γιατί διευκρινίζεται, ότι ο ανάδοχος είναι από-
λυτα υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση αυτών που προδιαγράφονται  παραπάνω, για να προκύψουν τα 
προβλεπόµενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος.           

ζ) Όπου προβλέπεται χρήση διακοσµητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, αυτές θα 
τοποθετηθούν στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη και θα αποτελούνται από πλανι-
σµένες πρωτοχρησιµοποιούµενες διατοµές από κατάλληλο ξύλο µε τις ακριβείς διαστάσεις που προβλέ-
πονται στη µελέτη ή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς φθορές κ.λ.π. όπως αναφέρεται 
στην προηγούµενη παράγραφο. Και για τις διακοσµητικές πήχεις παίζει σπουδαίο ρόλο η χρησιµοποίηση 
κατάλληλου  διευκολυντικού αποξήλωσης κλπ.  
Επίσης αναφέρεται ότι, σε περίπτωση κατασκευής τεχνικού έργου από σκυρόδεµα µε στοιχεία προκατα-
σκευασµένα και στοιχεία χυτά επί τόπου, θα πρέπει όλες οι επιφάνειες των κατασκευών από σκυρόδεµα 
να έχουν οµοιοχρωµία και να µην ξεχωρίζουν από το διαφορετικό χρώµα ή από την διαφορετική επιφα-
νειακή επεξεργασία τα διάφορα κοµµάτια µεταξύ τους.  Γι' αυτό ο ανάδοχος πρέπει ανάλογα να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή όλης της ποσότητας αδρανών, τσιµέντου, υλικού διαµορφώσεως ξυλο-
τύπου και διευκολυντικού υλικού αποξηλώσεως. 
Επίσης αναφέρεται ότι, στην περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως των προσβάσεων, πρέπει για 
την αισθητική αρτιότητα της κατασκευής οι τοίχοι να φέρουν στις ίδιες θέσεις και αποστάσεις, όπου είναι 
οι ορθοστάτες των κιγκλιδωµάτων, κατακόρυφες εγκοπές (σκοτίες) διαστάσεων περίπου 4,00 εκ. πλά-
τους και 3 εκ. βάθους. Τέλος µέριµνα θα πρέπει να παρθεί για την κατασκευή των αρµών των τοίχων, οι 
οποίοι θα πρέπει να κατασκευασθούν επί ποινή απορρίψεως µε χρήση ειδικών υλικών και µεθολογία 
κατασκευής (π.χ PLI, ASTIK, PLAST I-JOINT, FLEXCELL κλπ). Τα κιγκλιδώµατα επί τοίχων θα πρέπει 
να προβλέπονται κατά ανάλογο τρόπο προς τα κιγκλιδώµατα των γεφυρών.   
 
Άρθρο 22ο: Τσιµέντα. 

 
22.1 Οι τύποι τσιµέντου που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία είναι οι 

ακόλουθοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο Π∆ 244/1980          
α.Τύπος Ι     Πόρτλαντ (PORTLAND)          
β.Τύπος ΙΙα   Πόρτλαντ ελληνικού τύπου          
γ.Τύπος IV Πόρτλαντ ανθεκτικό σε θειικά (PORTLAND SULFATE RESISTING), που προβλέπεται να 
χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις που ήθελαν συναντηθεί δυσµενείς συνθήκες υπόγειων νερών. 
Επίσης είναι δυνατή και η χρησιµοποίηση των υπόλοιπων τύπων τσιµέντου του Π.∆ 244/1980, αν τυχόν 
ήθελε υπάρξει αιτιολογηµένη πρόταση σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου  από τη µελέτη σύνθεσης και 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.     

22.2 Τα τσιµέντα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σύµ-
φωνα µε το Π∆ 244/1980, να φέρονται δε στο εργοτάξιο και να αποθηκεύονται σε ειδικά σιδηρά "σιλός".          
Στην περίπτωση που προβλέπεται χρησιµοποίηση περισσοτέρων  τύπων ή και κατηγοριών τσιµέντου και 
εφ' όσον προβλέπεται σύγχρονη χρησιµοποίησή τους σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου, 
τότε θα πρέπει να προβλεφθεί τοποθέτηση διαφορετικών "ΣΙΛΟΣ" για τα διάφορα είδη µε σαφείς ενδεί-
ξεις διαχωρισµού. Για µικροποσότητες τσιµέντου είναι δυνατό να επιτραπεί κατόπιν εγκρίσεως της  υπη-
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ρεσίας να προσκοµισθεί στο εργοτάξιο µέσα σε χάρτινους σάκους µε ανέπαφη την σφραγίδα ασφαλείας 
και να τοποθετηθεί µέχρι τη χρησιµοποίησή του σε αποθήκες, όπου  θα προστατεύεται τελείως από την 
υγρασία και τις καιρικές µεταβολές. 

22.3 Οι αποθήκες χαρτοσάκκων τσιµέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. 
Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30 µ. 
ψηλότερα από το έδαφος, ώστε να µην κινδυνεύει το τσιµέντο από τις βροχές και την υγρασία. 

22.4 Όµοια πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη,  ώστε να υπάρχει πάντοτε στο ερ-
γοτάξιο αρκετή ποσότητα τσιµέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη κάθε έλ-
λειψής τους. ∆ηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορµή θα βαρύνει 
τον ανάδοχο και µόνον αυτόν.     

22.5 Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προµήθειες τσι-
µέντου, σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγµή η δειγµατοληψία τους και κατ' ακολουθία ο εντοπι-
σµός των αποτελεσµάτων αυτής σε τελείως καθορισµένη ποσότητα. Τσιµέντο που έχει υποστεί βλάβη 
από την πολυκαιρία ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην διαλύονται µε 
ελαφριά συµπίεση του χεριού, θα αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 

22.6 Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιµέντου εργαστηριακή δοκιµή του τσιµέ-
ντου, σύµφωνα προς τις διατάξεις του Π.∆ 244/1980, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

22.7 Τσιµέντο ακατάλληλο ή µη σύµφωνο προς το παραπάνω Π.∆ θα αποµακρύνεται αµέσως 
από το εργοτάξιο. 

 
Άρθρο 23ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι. 
 
 Γενική παρατήρηση 
 Ο ανάδοχος του έργου, ως άµεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφό-
ρων εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστη-
ριακές δοκιµές του έργου ή τµηµάτων του, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας 
προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους. 
 Όλες οι ανωτέρω δοκιµασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του 
Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισµένα Εργαστήρια δοκιµών και Ποιοτικού ελέγχου, µε µέριµνα και 
µε δαπάνες του αναδόχου και µε έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη. 
 Σχετικά µε τον ελάχιστο αριθµό των ελέγχων εφαρµογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν θέση 
συµβατικού στοιχείου. 
 
 Α. Συµπυκνώσεις 
 Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 

 Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 

 1. Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς 
τµήµατος σε κάθε κλάδο οδού ∆οκιµή 1 
 2. Επιχωµάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ3 συµ. όγκου ∆οκιµή 1 
 3. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιουµένων σε κάθε στρώση ανά 300 µ. µήκους 
κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
 4. Βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά 200 µ. κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
 5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
 
 Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
 Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 

 Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 

 1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3 ∆οκι-
µή 1 
 2. Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ.Β.4500, π.χ. λεπτά σκυροδέ-
µατα κ.λ.π.) ανά 200 Μ3 ∆οκιµή 1 
 
 Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
 Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 

 Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 

 1. Σε αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3 ∆οκιµές 3 
 2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3 ∆οκιµή 1 
 3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 ∆οκιµή1 
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∆. ∆οκίµια σκυροδέµατος 

 Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 

 Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Για παρτίδα σκυροδέµατος έως 150m3 οµάδα από 12 δοκίµια. 
2. Για παρτίδα   σκυροδέµατος µεγαλύτερη των 150m3 οµάδα από 24 δοκίµια. 
3. Για µικρές σκυροδετήσεις µέχρι 20m3  οµάδα από 6 δοκίµια. 
 

 Ε. Υγεία πετρωµάτων 
 Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 

 Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 

 Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για 
πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα, ∆οκιµή 1. 
 
 ΣΤ. Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
 Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 

 Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 

 Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο ώρες εργασίας ∆οκι-
µή 1. 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έρ-
γων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δο-
κιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω αριθµό 
δοκιµών. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε ευθύνη και µε δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί 
στην Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ηµερών από τον έλεγχο, τα αποτε-
λέσµατα, και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκι-
µών που πραγµατοποιεί, καταλλήλως υπογεγραµµένα και θεωρηµένα από το Εργαστήριο, που εκτέλε-
σε τις δοκιµασίες αυτές. 
 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέ-
χει στον ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας παράταση προθεσµίας για 
χρονικό διάστηµα ανάλογο µε αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι 
ή δεν είναι δόκιµα. 
 
Άρθρο 24ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων. 
 
 24.1. Το δικαίωµα του ποιοτικού ελέγχου. 
 
 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσµένα τµήµατα ή φά-
σεις των εργασιών, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στον έλεγχο της ποιό-
τητας των πάσης φύσεως χρησιµοποιουµένων υλικών, στους τρόπους και µεθόδους χρήσεως αυτών 
και στο ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισµούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και 
τους λοιπούς όρους της Σύµβασης. 
 Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται 
ως τα ελάχιστα. 
 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε 
είδους, σε οποιοδήποτε είδος υλικού ή τµήµα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προς τούτο 
εντολές προς το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα µέχρι τότε αποτελέσµατα 
του ελέγχου. 
 Όλες οι µελέτες συνθέσεως των σκυροδεµάτων ή άλλων συµµικτών υλικών που ορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του.  Ο ανάδοχος υπο-
χρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προσκοµίσει εις το εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες 
υλικών (αδρανή , τσιµέντο, νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση 
των µελετών σύνθεσης. 
 Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκι-
µών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
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 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή ανα-
γκαίους και δι' ιδίων µέσων.  Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς 
την Υπηρεσία χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 
24.2. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Υπηρεσία  
 και γνωστοποίηση αποτελεσµάτων. 
 
 Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. 
 Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων στην περίπτωση που 
θα ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή 
των κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π. 
 Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό 
διάστηµα. 
 
24.3 ∆ικαιώµατα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από  
την Υπηρεσία. 
 
 Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να έχει 
ζητήσει µε αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντιδείγµα) το 
οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. 
 Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει να 
αναγραφεί αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, παρουσία 
του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον 
ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόµα 
και αν δεν παραστεί στην δοκιµή).  Κατά το µέσο διάστηµα µέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε 
περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του. 
 Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή 
αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο εγγρά-
φως.  Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 
 
24.4. Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και  
          αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου. 
 
 Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί 
αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών 
των κατασκευών του έργου. 
 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν.3669/08 "Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Πα-
ράλειψη συντήρησης" και τους λοιπούς όρους της Σύµβασης. 
 
Άρθρο 25ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρµογή των σχεδίων -  
          Αντιµετώπιση ασυµφωνίας στοιχείων σχεδίων. 
 
25.1 Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη µελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και ο ανά-
δοχος µπορεί να κάνει χρήση αυτής. 

25.2 Με την υπογραφή της Συµβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα Υπη-
ρεσία όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέ-
χονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση – βελτίωση  κυκλοφοριακής  
ικανότητας της  συµβολής αγροτικής  οδού µε την επαρχιακή οδό Θάσου  στην περιοχή  Γκιό-
λα» 

25.3 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρµόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί στις 
κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: 

α. Να προβεί στον αριθµητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περί-
πτωση δε ασυµφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούµενη δι-
ασαφήνιση ή διόρθωση. 

β. Να µεταφέρει τις υψοµετρικές αφετηρίες από τα σηµεία εξαρτήσεως µέχρι τη θέση εκάστου επί 
µέρους έργου. 

γ. Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαµήκων έργων 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και µε τις ενδείξεις που αναγράφονται στα σχέδια 
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της Μελέτης, µε σύγχρονη προσαρµογή των χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από µικροµεταθέσεις 
των αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθµήσει τους άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει τις µηκοτοµές του 
εδάφους, να µεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόµετρα πυθµένα, ορυγµάτων κ.λ.π.) στις ανωτέρω 
µηκοτοµές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συµπληρωµατικά τοπογραφικά στοιχεία. 

δ. Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούµενες προσαρµογές συµπληρώσεις και εφαρµογές των 
σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν µεταβολών των αξόνων. 

 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υ-
πηρεσία υπό µορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από της υποβολής των, και τότε µόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών. 

Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την ∆/νουσα Υπηρεσία επί των, ενηµερωµένων µε τα 
στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της µελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Υπηρεσία 
και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών . Η προαναφερόµενη δι-
αδικασία µπορεί να γίνει και τµηµατικά. 

Η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συµβατικών ερ-
γασιών. 

 Με δεδοµένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται τµηµατικά, για κάθε 
µία αυτοτελή οµάδα έργων που απαρτίζουν τη Σύµβαση, βάσει του Προγράµµατος του άρθρου 6 της 
παρούσης. 

 
 
25.4 Τροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης 
 Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως του έργου, 
παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο µελετητής 
που τις συνέταξε προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του. 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του µελετητή θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 45 
του Ν.3669/2008. 

 Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του έργου διαπιστω-
θούν µεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριµένης µελέτης. 

 Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών αυτές θα εγκρίνονται µε απόφαση της 
αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής, µε γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου κατασκευών και µετά 
τη διατύπωση της γνώµης του µελετητή άρθρο 45 του Ν.3669/2008. 

 
Άρθρο 26ο: ∆ιαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωµετρίας. 
 
 26.1. Γενικοί όροι. 
 
 Ρητώς συµφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συµβάσεως την εκτέλεση του έργου σύµ-
φωνα µε τη γεωµετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, όπως φαίνονται 
στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καµία υπέρ-
βαση διαστάσεων στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραµµές, στις κλίσεις και στα λοιπά στοιχεία 
που συνιστούν την γεωµετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών. 
 ∆ιευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως 
διαστάσεων το γεγονός ότι τα µηχανικά µέσα που χρησιµοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων 
διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε µε τη Σύµβαση την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις διαστά-
σεις των σχεδίων, ενώ οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες από τις διαστάσεις των 
σχεδίων, απ' την έκταση των εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το συµφέρον χρήσης µηχανικών 
µέσων (βαρέων, µεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης των εργασιών µε εργατικά χέρια. 
 Εποµένως, έργα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, ε-
πιµετρούνται µε τις διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζοµένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

26.2. Έλεγχοι γεωµετρίας. 
 
 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα απεριορίστου ελέγχου της γεωµετρίας των έργων, για τη δια-
πίστωση της ορθής εφαρµογής των σχεδίων της Μελέτης. 
 Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία. 
 Η µέριµνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε κάθε 
περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο. 
 Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή των 
εργασιών και τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τους όρους της Σύµβασης. 
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26.3 Αρχείο γεωµετρικού ελέγχου. 

 
 Όλα τα στοιχεία των γεωµετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθµίσεις, διατοµές, σχέδια κ.λ.π., εάν 
απαιτηθούν, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιµεύουν και σαν επιµετρητικά και καταµετρη-
τικά στοιχεία αφανών εργασιών, τηρουµένων των διατάξεων των παρ.25.1 και 25.2 του παρόντος άρ-
θρου. 
 
Άρθρο 27ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια. 
 
27.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, 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. 

27.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει µε δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη 
διαµόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. 

 Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. 

27.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το 
κενώσει από τα υλικά, µηχανήµατα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις µε δαπάνες του και να το παρα-
δώσει στην Υπηρεσία καθαρό, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στο σχετικό άρθρο 17 της 
Γ.Σ.Υ. 

27.4 Κάθε δαπάνη σχετική µε την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαµόρφωση 
προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

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

27.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι την ηµέρα 
περαίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγµένο από ξένα προς το έργο προϊόντα εκ-
σκαφών ή άλλα αντικείµενα. 

 Κάθε αξίωσή του για αποζηµίωση προς αποµάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή. 
27.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των κα-
ταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, µε σκοπό τη 
συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και 
εµπρόθεσµης εκτέλεσης των εργασιών.  Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν 
επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθε-
νται µόνο τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίω-
ση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυ-
τές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

 
Άρθρο 28ο: Έλεγχος προσκοµιζοµένων ειδών και υλικών. 
 

28.1 Γενικά όλα τα προσκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή 
τους σ' αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της 
σύµβασης. 

 Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα 
Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιµολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δηµοπρά-
τησης. 

28.2 Προέλευση υλικών 
 Για την προέλευση των έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, το άρθρο 14 της Γενικής Συγγρα-
φής Υποχρεώσεων τροποποιείται ως εξής: 

 "Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιµοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιοµηχανία Χωρών του 
Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνι-
κών Προδιαγραφών του έργου". 

28.3   ∆ιαχείριση (ΑΕΚΚ)  
 Η διαχείριση πιθανών αποβλήτων (ΑΕΚΚ) που θα προκύψουν από τις εργασίες, θα πρέπει να ακο-
λουθούν  τα αναφερόµενα στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. Επιπλέον : 

 1) Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά , µπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρη-
στους χώρους, σε κοίτες ρεµάτων, χειµάρρων κλπ και σε επιφάνειες µε αξιόλογη βλάστηση. 

 2) ∆εν θα θιγούν ιδιοκτησίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής κλπ 
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 3) Στην περίπτωση που προκύπτουν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών αυτά θα πρέπει να υποστούν 
διαχείριση σύµφωνα µε την ως άνω  Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 και σε κάθε περίπτωση ύστερα 
από σύµφωνη γνώµη του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής ενότητας 
Καβάλας, εφ’ όσον δεν υπάρχει αδειοδοτηµένο σύστηµα για την διαχείρισή του στην περιοχή του 
έργου. 

 4) Ο ανάδοχος του έργου να δεσµευθεί ( από την επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία ) για την διαχείρι-
ση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. Επίσης ο ανάδοχος να δεσµευθεί για την διαχείριση των απο-
ξηλωµένων χαλύβδινων  στηθαίων ασφαλείας (αποθήκευση, ανακύκλωση). 

 
Άρθρο 29ο: Μηχανήµατα και µέσα. 
 
29.1α Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προµηθεύσει και µε-
ταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.π. για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του 
έργου (βλέπε και άρθρο 6 της παρούσας). 

29.1β Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανι-
κά κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ε-
νισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό κ.λ.π. σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπη-
ρεσίας. 

 
Άρθρο 30ο: Αρτιότητα των κατασκευών. 
 
 α. Ο καθορισµός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προ-
βλέπονται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υ-
ποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους ερ-
γασιών που συνθέτουν το έργο. 
 β. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα 
σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή 
σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άµεµπτη εµφάνισή 
του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 
 
Άρθρο 31ο: Παραλαβή υλικών µε ζύγιση. 
 
 Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται µε ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και πα-
ραλαβής. 
 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρµόδιους υπαλλήλους της Υπη-
ρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
 
Άρθρο 32ο: Τρόπος επιµέτρησης εργασιών. 
 

32.1 Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται µετά την περαίωση του έργου. 
32.2 Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρουµένου µέρους 
να συντάξει αναλυτική επιµέτρηση και ΠΠΑΕ και να τα υποβάλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία. 

32.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε αναλυτική 
επιµέτρηση η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί 
την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών. 

32.4 Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.3669/2008 (άρθρο 52). 
 
Άρθρο 33ο: Πιστοποιήσεις – Λογαριασµοί. 
 
 Οι πιστοποιήσεις και λογαριασµοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/2008."Κατασκευή δηµοσίων έργων". 
  
Άρθρο 34ο: Αναθεώρηση τιµών. 
 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν 
την ηµέρα που θα γίνει η δηµοπρασία.  
 
Άρθρο 35ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. 
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 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκα-
τό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και 
των Νέων τιµών. Η δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
Άρθρο 36ο: Φωτογραφίες και έγχρωµες διαφάνειες του έργου (slides)  
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτυπώσει έγχρωµες φωτογραφίες των στοιχείων του έρ-
γου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και στην τελική µορφή του, όπως το έργο θα κα-
τασκευασθεί τελικά. 
 
Άρθρο 37ο: Σύνταξη µητρώου του έργου. 
 
 Η Ανάδοχος Επιχείρηση υποχρεούται, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του Τιµολογίου, να κα-
ταρτίσει και υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, εντός ευλόγου χρονικού δια-
στήµατος µετά την αποπεράτωση των εργασιών και πάντως πριν από την προσωρινή παραλαβή. 
 Το υπόψη Μητρώο του Έργου θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα εξής: 
α) Αναλυτικό Πίνακα απογραφής στον οποίο θα εµφαίνονται όλα τα επί µέρους έργα (γραµµικά 
και σηµειακά) που απαρτίζουν το  έργο. 
β) Σχέδια σε πρόσφορες κατά περίπτωση κλίµακες, της Γενικής ∆ιατάξεως και των επί µέρους 
έργων ως και λοιπά τεχνικά στοιχεία των έργων τούτων, που να αποδίδουν κατά το µέτρο του 
δυνατού τη θέση, τη µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών και τις συνθήκες λει-
τουργικότητας αυτών. 
γ) ∆ιαγράµµατα σε κατάλληλες κλίµακες των απαλλοτριωθεισών υπό και υπέρ του ∆ηµοσίου 
ζωνών καταλήψεως των έργων. 
δ) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα-
συντεταγµένες) µετά αυτοσχεδίων, ενδεικτικών της θέσης αυτών. 
ε) Έκθεση επί της µελέτης  εφαρµογής και κατασκευής του έργου εφαρµογής καθώς και απο-
λογισµό του συνολικού κόστους του έργου. 
στ) Λήψη και εκτύπωση εγχρώµων φωτογραφιών, διαστάσεων τουλάχιστον 10Χ15 εκ. κατά τα 
διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου. 
Το σύµφωνα µε τα παραπάνω συντασσόµενο Μητρώο του Έργου θα έχει ιδιαιτέρως επιµελη-
µένη παρουσίαση και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να το επιστρέψει στην Ανάδοχο προς 
επανασύνταξη και επανυποβολή, εφόσον διαπιστώσει κατά την κρίση της πως αυτό δεν αντα-
ποκρίνεται πλήρως προς τις προαναφερόµενες απαιτήσεις. 
Όλα τα στοιχεία του Μητρώου, αριθµούµενα και ταξινοµούµενα σε φακέλους, θα υποβληθούν 
σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 
Η δαπάνη για το ανωτέρω Μητρώο επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαµβάνεται, σύµφωνα και 
µε τους γενικούς όρους του Τιµολογίου στην οικονοµική προσφορά της Αναδόχου, η οποία και 
διαµορφώνεται προς τούτο, αναλόγως. 
Η Εργολαβία θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, αν δεν  υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
το µητρώο έργου. 

Το µητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην ∆/νουσα Υπηρεσία µαζί µε την τελική επιµέτρηση. 
  
ΑΡΘΡΟ 38 

ο:   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 
  Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 38 του Ν.3669/08 σχετικά µε το προσωπικό ισχύουν   
και οι, στις επόµενες παραγράφους, αναφερόµενοι όροι.   
1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, κάτοι-
κο Καβάλας εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιουµένων εγγράφων σ' αυτόν, µαζί µε έγ-
γραφη αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το 
εντεταλµένο προσωπικό που βρίσκεται σε αυτά.        
2. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής 
του έργου , θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου.  
3. Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός 
Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιµης σχολής ή πτυχιούχος Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ, 5ετούς τουλάχιστον πείρας, µε 
κατασκευαστική πείρα σηµαντικών έργων Οδοποιίας - Γεφυροποιίας,  που θα διορίζεται από τον Ανά-
δοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 
     Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υπο-
βάλλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά 
και λοιπά  λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί 
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κατά την απόλυτη κρίση της να µην  δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περί-
πτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κα-
τάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, δια-
βάζει και γράφει άριστα  την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός δι-
ερµηνέας.  
 Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο 
και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν 
να κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. 
Όταν ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο 
αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από 
την υπηρεσία.        
4. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογρα-
φικό 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 
'Εργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου 
του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ.). 
5. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέ-
λεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφά-
λειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάµενος αυτός πρέπει να υ-
ποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες 
του. 
6. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον 
ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύ-
νει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκρι-
ση 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 α-
παλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει πά-
ντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.  
     
Άρθρο 39ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
1. Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος εκτός των  υποχρεώσεων που καθορίζουν οι 
διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 39 του Ν.3669/08, είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί και προς τα 
παρακάτω: 
2. Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και του αντικα-
ταστάτου του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο που αφορά στην ∆/νση Έργων από τον Ανά-
δοχο) 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 πα-
ραπάνω προσωπικό θα περιλαµβάνεται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον τα παρακάτω: 

2.1 Ένας έµπειρος Εργοδηγός επί τόπου του έργου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του. 
2.2 Οι παραπάνω τεχνικοί θα υπογράφουν το ηµερολόγιο του έργου καθηµερινά, ο καθένας για τον 
τοµέα συνυπευθυνότητας  του και ο εκπρόσωπος του Αναδόχου ή ο βοηθός αναπληρωτής του για 
όλους του τοµείς, και ιδιαίτερα για τους εργαστηριακούς ελέγχους. 

3. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νο-
µοθεσία.  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. 
4. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, 
στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται η διανοµή 
τους. 
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρ-
θρου 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.  
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την ∆/νουσα υ-
πηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενηµε-
ρώνεται η Προϊσταµένη Αρχή. 
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6. Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό όταν κατά 
την κρίση της είναι απαραίτητο. 
 
Άρθρο 40 

ο: ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  
 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆εν απαιτείται 
 
2. ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
 To βραδύτερο σε σαράντα (40) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο ανά-
δοχος οφείλει να δηλώσει ότι διαθέτει για χρήση της επίβλεψης:        
α. 'Ενα 4θέσιο αυτοκίνητο τύπου Jeep ή άλλο, µε οδηγό καθ' όλες τις µέρες και ώρες που εκτελούνται 
εργασίες στο έργο για όλη την περίοδο εκτέλεσης του έργου µέχρι και την προσωρινή παραλαβή. 
Σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία θα µπορεί να κάνει χρήση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, του αυτοκινήτου µε 
οδηγό τις ώρες που γίνονται εργασίες στο έργο ακόµη και εκτός ωραρίου ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και τις 
ώρες που εκτελούνται εργασίες από τον Ανάδοχο µε υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του. 
β. 'Ενα κατάλληλο αυτοκίνητο µε οδηγό για την µεταφορά των δειγµάτων ποιοτικού ελέγχου και τη λήψη 
των σχετικών αποτελεσµάτων. 
Το αυτοκίνητο αυτό θα παραχωρείται στην επίβλεψη µόνον στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας, ή 
σε άλλη περιοχή εκτός Καβάλας, τότε η παραπάνω µεταφορά δειγµάτων µπορεί να αναφέρεται στην 
µεταφορά µέχρι το αεροδρόµιο ή το Σιδηροδροµικό Σταθµό για τη µεταφορά των δειγµάτων µε το αντί-
στοιχο µέσο, ανάλογα µε την επιλογή της Υπηρεσίας (που θα είναι συνάρτηση του µεγέθους του δείγ-
µατος και των προβληµάτων ή και δαπάνης µεταφοράς του µε το αεροπλάνο και του αντιµετωπιζόµε-
νου βαθµού επείγοντος, αλλά πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση της). Οι δαπάνες αποστολής των δειγ-
µάτων (µε οποιοδήποτε κατάλληλο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µέσο) µέχρι το κεντρικό εργαστήριο 
περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις  του αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή.   
      
Αρθρο 41 ο:  ΕΠΙΒΛΕΨΗ         

41.1  Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επί-
βλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε ό-
λους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια,  λατο-
µεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει 
σχετική έγκριση.         
41.2  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, 
που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το 
έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλει-
στικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της 
παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης.         
41.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης, 
στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.         
 
Αρθρο 42 ο: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΕΡΓΟΥ 
Εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης και ο-
πωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να 
έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους (πασάλωση άξο-
να, έλεγχος υπαρχουσών υψοµετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο απαιτείται, 
λήψη διατοµών, αποτύπωση υφισταµένων έργων επένδυσης και λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης 
του έργου, θα ενηµερώσει τα σχέδια της µελέτης τα οποία θα υποβληθούν στην ∆/νουσα Υπηρεσία. Οι 
εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από την ∆/νουσα Υπηρεσία και θα παρα-
λαµβάνονται από αυτήν µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παρα-
λαβής θα πραγµατοποιούνται από κλιµάκιο της ∆/νουσας Υπηρεσίας που θα περιλαµβάνει τον επιβλέ-
ποντα καθώς και έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς, τα µέλη του οποίου (κλιµακίου) θα εί-
ναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους.   Υπογεγραµ-
µένα και θεωρηµένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παραλαβής θα 
στέλνονται εγκαίρως στην Προϊσταµένη Αρχή. Η προαναφερόµενη διαδικασία µπορεί να γίνει και τµη-
µατικά για ολοκληρωµένα τµήµατα έργου, αλλά πάντως πριν την αναφερόµενη στην αρχή του παρό-
ντος άρθρου, προθεσµία και πριν την έναρξη εργασιών για κάθε τµήµα. 
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Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την ∆/νουσα Υπηρεσία επί των, ενηµερωµένων µε τα στοι-
χεία της αποτύπωσης, σχεδίων της µελέτης,  θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Υπηρεσία και θα δοθεί 
εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών . Η προαναφερόµενη διαδικασία µπορεί να 
γίνει και τµηµατικά. 
Η Προϊσταµένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συµβατικών εργα-
σιών. 
 
Άρθρο 43ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιµών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια. 
 
 α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδας θα χρησιµοποιούνται τα 
νέα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοπράτησης του έργου. 
 β. Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιµολογίου τα στον Προϋπολογισµό 
αναγραφόµενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών, όπου η σύντµηση Υ∆Ρ δηλώνει την 
Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, η σύντµηση Ο∆Ο σηµαίνει την Ανάλυση Τιµών και Περιγραφικό 
Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντµηση ΟΙΚ σηµαίνει την ανάλυση τιµών έργων οικοδοµικών και η 
σύντµηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων. 
 
Άρθρο 44: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των δια-
τάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φο-
ρέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυ-
χηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και 
να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υ-
γείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις εν-
δεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης 
και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, 
να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 
1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιό-
τητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου 
τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα  
ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υ-
περβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 ερ-
γαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία 
που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 
(µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξο-
πλισµός, κλπ). 
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δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 
και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρ-
χών. 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώ-
θηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 πα-
ράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συ-
νοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλει-
ας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµε-
νους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός 
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντί-
γραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοι-
χη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Σ τα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς κ αι των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ερ-
γασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµέ-
νων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και 
παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδεί-
ξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
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Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας 
(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 
Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι 
αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται 
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµι-
κές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµε-
νος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή 
θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτί-
ων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργα-
σίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).__ 
 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτεί-
ται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργα-
σιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 
του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρη-
τής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός 
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / δια-
πιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτά-
ξιο. 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτε-
ρη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτά-
ξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 
(αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κ ινδύνους τ ων ε γκαταστά-
σεων α υτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διά-
σωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - α-
ντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 
45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
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στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 
όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, 
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους 
τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 
Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 
8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 
 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 
και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού 
: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατά-
ληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτή-
σεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 
(αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α 
παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς 
και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουρ-
γικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, 
των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθό-
δου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αρ.11-15), 
Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆.89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 
(παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 
8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ε-
λέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
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5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργο-
τάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµε-
νου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτού-
µενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµε-
νου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέ-
ρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : 
Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 
σε στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
 
 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και 
σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.8.3 και παρ.13). 
 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν 
τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
                 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
A. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 

 
ΦΕΚ 337/Α/76 
ΦΕΚ 126/Α/83 
ΦΕΚ 49/Α/84 

 
Π. ∆. 395/94 
Π. ∆. 396/94 
Π. ∆. 397/94 

 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 221/Α/94 
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Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 
Π. ∆. 413/77 
Π. ∆. 95/78 
Π. ∆. 216/78 
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81 
Π. ∆. 225/89 
Π. ∆. 31/90 
Π. ∆. 70/90 
Π. ∆. 85/91 
Π. ∆. 499/91 
 

ΦΕΚ 147/Α/93 
ΦΕΚ 57/Α/99 
ΦΕΚ 50/Α/07 
ΦΕΚ 116/Α/08 
ΦΕΚ 84/Α/10 
ΦΕΚ 249/Α/12 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΦΕΚ 128/Α/77 
ΦΕΚ 20/Α/78 
ΦΕΚ 47/Α/78 
ΦΕΚ 193/Α/80 
ΦΕΚ 260/A/81 
ΦΕΚ 106/Α/89 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 38/Α/91 
ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. ∆. 105/95 
Π. ∆. 455/95 
Π. ∆. 305/96 
Π. ∆. 89/99 
Π. ∆. 304/00 
Π. ∆. 155/04 
Π. ∆. 176/05 
Π. ∆. 149/06 
Π. ∆. 2/06 
Π. ∆. 212/06 
Π. ∆. 82/10 
Π. ∆. 57/10 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 67/Α/95 
ΦΕΚ 268/Α/95 
ΦΕΚ 212/Α/96 
ΦΕΚ 94/Α/99 
ΦΕΚ 241/Α/00 
ΦΕΚ 121/Α/04 
ΦΕΚ 227/Α/05 
ΦΕΚ 159/Α/06 
ΦΕΚ 268/Α/06 
ΦΕΚ 212/Α/06 
ΦΕΚ 145/Α/10 
ΦΕΚ 97/Α/10 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΦΕΚ 154/Β/84 
ΦΕΚ 132/Β/89 
ΦΕΚ 138/Β/91 
ΦΕΚ 187/Β/93 
ΦΕΚ 765/Β/93 

 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α 
αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΦΕΚ 450/Β/94 
ΦΕΚ 451/Β/93 
ΦΕΚ 301/Β/94 
ΦΕΚ 73/Β/94 
ΦΕΚ 978/Β/95 
ΦΕΚ 677/Β/95 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
ΦΕΚ 113/Β/97 
ΦΕΚ 987/Β/99 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΦΕΚ 708/Β/03 
ΦΕΚ 420/Β/11 
ΦΕΚ 59/∆/89 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΦΕΚ 686/Β/01 
ΦΕΚ 266/Β/01 
ΦΕΚ 16/Β/03 
ΦΕΚ 905/Β/11 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
ΦΕΚ 155/Β/96 

 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 
 

 

Καβάλα  18/05/2018  Καβάλα  18/05/2018  Καβάλα   18/05/2018 

Συντάχθηκε Ο αν. Προϊστάµενος Τµήµατος  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Συγκοινωνιακών Έργων   Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

   

   

   

Ευαγγελία  Μπαλαµώτη Γεώργιος Κυπραίος  Θωµάς Καραβάς  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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