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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο   Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. 

 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, οι οποίοι, σε 
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας, θα εφαρµο-
σθούν για την εκτέλεση του Έργου.  
 Οι γενικοί όροι που θα διέπουν την Εργολαβία περιέχονται στη Γ.Σ.Υ. για έργα του ∆ηµοσίου, που 
έχει εγκριθεί µε την υπ' αριθµ. Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11.3.74 απόφαση του Υπ.∆.Ε. 

Άρθρο 2ο  Αντικείµενο της εργολαβίας 

 Τεχνικό αντικείµενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ-

∆ΟΥ ∆.Α.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ», σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής και τους όρους των εγκε-
κριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και δηµοπράτησής του. 
 Τα είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσης των προβλεποµένων εργασιών 
περιέχονται στο Τιµολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη και σχέδια  
του έργου. 

Άρθρο 3ο  Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 

 Η αρχική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού προσφοράς 
του αναδόχου (ΣΠ) προσαυξηµένο κατά το ποσόν της δαπάνης απρόβλεπτων εργασιών 15% επί του προϋ-
πολογισµού προσφοράς και της δαπάνης αναθεώρησης. 

Άρθρο 4ο  Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 

 Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα που περιέχονται στο τιµολόγιο 
προσφοράς του αναδόχου.  

Άρθρο 5ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν :  
5.0.1. Ο Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» (Φ.Ε.Κ. 116Α /18-6-

2008) 
5.0.2.  Ο Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α /8-6-2006) 
5.1. Οι διατάξεις του Ν. 1418/84 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύει µετά 

την τροποποίησή του και τη συµπλήρωσή του από τους νόµους 2229/94, 2308/95, 2338/95, 2372/96, 
2940/01 (ΦΕΚ 180Α/6-8-2001), 3021/02 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄/19-6-2002), Ν. 3212/03(ΦΕΚ 308Α /31-12-2003)   
τo N. 3263( ΦΕΚ 179A /28-9-2004), το Ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α΄42/22-2-2005) και το Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α -
2006), των εκτελεστικών τους Π.∆. 609/85 και 472/85 όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους από τα 
Π.∆. 368/94, 285/97, 402/96, 210/97, 218/99 καθώς και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις  και εγκυκλί-
ους  που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή τους. 

5.2. Το Π. ∆. 334/2000 (ΦΕΚ Α΄ 279/21-12-2000), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δη-
µόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε», όπως 
τροποποιήθηκε από το Π.∆. 336/2002. 

5.3. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα που εγκρίθη-
κε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση 
∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-
11-2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
«συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000».  

5.4. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-
5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και 
ανασυντάχθηκε µε την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-
2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002). 

5.5. O Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε µε την απόφαση 
∆17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 423/12-4-01 όπως τροποποιήθηκε µε 
τις αποφάσεις ∆17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-2003) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 
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απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000», ∆17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1153Β΄/12-8-2003) «Τροποποί-
ηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000» και ∆17α/115/9/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β΄/12-8-2003) 
«Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας» Υφυ-
πουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

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

5.7.  Το  DIN 1054 ‘’Κανονισµοί για θεµελιώσεις και επιτρεπόµενες τάσεις εδαφών.’’ 
5.8.  Το  DIN 1045 ‘’ Κανονισµοί για την εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.’’ 
5.9. Ο κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΧΤ) αριθ. ∆14/36010 της 29.2/24-

3-2000 (ΦΕΚ 381Β΄). 
5.10. Ο κανονισµός φορτίσεων ∆οµ. Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-212 45 (ΦΕΚ 117Α/46). 
5.11. Ο Ευρωκώδικας 6 για µεταλλικές κατασκευές όπως ισχύει. 
5.12. Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων κτιρίων. 
5.13. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
  Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες της ∆.Ε.Η. 

κ.λ.π.). 
5.14. Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π. ) του εποµένου άρθρου 6 της παρούσης. 
5.15. Το Π.∆.447/75 " περί µέτρων ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων  µισθωτών". 
5.16. Το Π.∆. 778/80 " περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών". 
5.17. Το Π.∆. 1073/81 " περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σ' εργοτάξια οικοδοµών 

κ.λ.π.". 
5.18. O N. 1396/83 «Υποχρεώσεις µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές». 
5.19. Το Π.∆. 225/1989 (ΦΕΚ 106Α’) περί µέτρων ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα. 
5.20.  Το Π.∆. 305/96 ‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία   92/57/ΕΟΚ‘’ και την 130159/7-5-1997 
εγκύκλιο περί εφαρµογής του. 

5.21. Η εγκύκλιος Ε30/2000 (Αριθµ. Πρωτ. Οικ. ∆.Ε.Ε.Π.Π. 544/8-11-2000) περί κοινοποίησης της α-
πόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου 
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου». 

5.22. Η εγκύκλιος Ε11/2001 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266/14-3-2001 τεύχος Β΄ 
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου». 

5.23. Η εγκύκλιος Ε16/2001 και η απόφαση ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (ΦΕΚ 686/1-6-2001 τεύχος Β΄ «Κα-
θιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απα-
ραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής  µελέτης ή και της µελέτης εφαρµογής 
σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 

5.24. Η εγκύκλιος Ε3/2003 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
(ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 16/14-01-2003) πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατα-
σκευή ∆ηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). 

5.25. Οι περί Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης διατάξεις των Ν. 2218/94, Ν. 2240/94 και Ν. 2307/ 95. 
5.26. Το Π.∆. 186/96 “ Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων 

αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων τους.’’ 
 Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις :  
 α. Του Ν. 1418/84 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" και του εκτελεστικού του Π.∆. 
609/85 "Κατασκευή δηµοσίων έργων" όπως ισχύει. 
 β. Της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων. 
 
Άρθρο 6ο  Συµβατικά στοιχεία Εργολαβίας - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ορισµοί 
 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέ-
λεση του έργου αλληλοσυµπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
των όρων που περιέχουν τα παρακάτω :  
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά (έντυπο οικονοµικής προσφοράς).  
4. Το Τιµολόγιο προσφοράς. 
5. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
9. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
10. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες 

τεχνικές µελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο όπως προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη ή 
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οι εγκεκριµένες τροποποιητικές µελέτες σε περίπτωση που προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις α-
νάγκη περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  

11. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπη-
ρεσία. 

 
Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά, η 

τελική επιλογή θα ανήκει στην υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα 
σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, γι΄ αυτή την αιτία. 
 Συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές θα ισχύουν οι εφαρµόσιµες διατάξεις των 
προτύπων Προδιαγραφών και Κανονισµών που εφαρµόζονται στην Ελλάδα για:  

1. Σκυροδέµατα, τσιµέντα, αδρανή και νερό,  
2. Σιδηρό οπλισµό σκυροδεµάτων. 
3. ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 
4. Τα εγκεκριµένα ενιαία Περιγραφικά Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004. 
5. Οι  εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ) και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια 

για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων µονάδας νέων εργασιών. 
 

Όπου στα συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας αναφέρονται οι όροι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ", θα σηµαί-
νουν τον Εργοδότη, που είναι ο ∆ήµος Νάξου και θα παρακολουθεί το έργο µε την Τεχνική Υπηρεσία του. Οι 
όροι "κατάλληλος", "απαιτούµενος", "εγκεκριµένος" κ.λ.π. νοούνται ότι αναφέρονται στην κρίση της Υπηρε-
σίας ως προς την συµµόρφωση µε τις συµβατικές απαιτήσεις και µε τους κανόνες έντεχνης εκτελέσεως των 
εργασιών. 
 
Άρθρο 7ο  Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

    Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί ακαταµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος : 
α) Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση του γηπέδου, των προσβάσεων προς αυτό, 

και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών. 
β) Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη µελέτης 

και δηµοπράτησης του έργου και  ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών. 
γ) Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες 

και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρ-
φωση προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να 
ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών  κατασκευής του έργου γενικά.    

δ) Αναλαµβάνει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, έστω και αν δεν κατονοµάζεται, ή περιγράφεται, ή 
απεικονίζεται στα συµβατικά τεύχη και τα σχέδια µελέτης, που είναι όµως απαραίτητη, και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας, για την πλήρη, άρτια και έντεχνη κατασκευή και αποπεράτωση του όλου έργου 
και για την άψογη εµφάνισή του, ώστε να εκπληρώνει απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο εκτελείται. 
 
 Άρθρο 8ο  Σύµβαση κατασκευής του έργου 
 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3669/08, 
συνάπτεται µε βάση την απόφαση έγκρισης της δηµοπρασίας και για χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό, που 
προέκυψε από τη δηµοπρασία µαζί µε τις απρόβλεπτες δαπάνες.  
 Η Προϊσταµένη Αρχή καλεί την µειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, της οποίας η 
προσφορά δεν κρίθηκε απαράδεκτη, να προσκοµίσει εκ νέου, µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη των δέκα 
(10) ηµερών, επικαιροποιηµένα τα απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά, στην περίπτωση που έχει λήξει 
η ισχύς τους. Την καλεί επίσης να προσκοµίσει εκ νέου το πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκ-
καθάριση και αναγκαστική διαχείριση µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής. 
 Υπό την προϋπόθεση υποβολής των ανωτέρω και τήρησης των όρων της διακήρυξης από τον µειο-
δότη, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3263/2004, σε περίπτωση  
δε Ε.Ε. εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση έκδοσης πιστοποιητικού του τµήµατος Ελέγ-
χου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3021/02, η 
απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο µε αποδεικτικό, οπότε συνάπτεται η σύµβαση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Προϊσταµένη Αρχή εξετάζει την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά 
µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθ’ εξής. 
 Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται στον αναδειχθέντα  Ανάδο-
χο, που καλείται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3669/08 σε ορισµένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή 
της σύµβασης, προσκοµίζοντας µεταξύ  των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαι-
τούµενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.       
 
Άρθρο 9ο  Προθεσµίες - Παρατάσεις 
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 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών 
αυτής της εργολαβίας µέσα σε προθεσµία τετρακοσίων (400), ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης (άρθρο 48 του Ν.3669/08), που αποτελούν και τη ολική προθεσµία αποπεράτωσης του έρ-
γου. Από την ολική προθεσµία οι διακόσιες ογδόντα (280) ηµέρες, αφορούν το κατασκευαστικό τµήµα 
του έργου. Μετά το πέρας της κατασκευής προβλέπεται τετράµηνη – εκατόν είκοσι (120) ηµερών - συ-
ντήρηση των χλοοταπήτων.  
 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας ορίζονται οι παρακάτω ενδεικτικές και απο-
κλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (στάδια), που όλες αρχίζουν από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφω-
νητικού και µέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν οι σε κάθε στάδιο αναφερόµενες εργασίες. 

Εκτός από την συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει αποκλειστικές τµη-
µατικές προθεσµίες και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/08. Όλες οι 
τµηµατικές προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. 

 
Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (Α.Π.) 
(1)  1η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (1η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεού-
ται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου», 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 46 του Ν.3669/08. 
(2) 2η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (2η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει: «Οργανόγραµµα του εργοταξίου», στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 
έργου (αρθ. 46, παρ.4 του Ν.3669/08). Επιπλέον θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εργοταξιακή ανάπτυξη 
και να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του έργου. 
(3) 3η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (3η Α.Π.) 

Σε διάστηµα διακοσίων ογδόντα (280) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή συµφωνητικού θα 
πρέπει να έχει συντελεστεί η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου (πλην της συντήρησης των 
χλοοταπήτων) και να έχει εγκατασταθεί ο προβλεπόµενος εξοπλισµός. 
(4) 4η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (4η Α.Π.) 

Τετράµηνη υποχρεωτική συντήρηση των χλοοταπήτων µετά την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του 
κατασκευαστικού τµήµατος του έργου. 

 
Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (Ε.Π.)  
(1)  1η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (1η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έ-
χει τοποθετήσει τις Πινακίδες Έργου.  

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

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υ-
ποβάλει τις προβλεπόµενες από το Π.∆. 305/96 και το Π.∆. 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας. 

Επιπλέον θα έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία, όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν 
τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο και οι απαιτούµενες µικρού µεγέθους υποστηρικτικές µελέτες,ήτοι: 
µελέτη δικτύου άρδευσης, πρόταση βάθους εγκάρσιων καναλιών υπογείωσης καλωδίων, µελέτη ηλεκτροφω-
τισµού, στατική µελέτη ιστού,  κορµoύ, δικτυώµατος κορυφής, βάσης αγκύρωσης και της βάσης έδρασης. 

 
(3) 3η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (3η Ε.Π.) 

90 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή συµφωνητικού:  
• Ολοκλήρωση του συνόλου των εκσκαφών. 
• Ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης του παλιού συστήµατος ηλεκτροφωτισµού (ιστοί 

και βάσεις από σκυρόδεµα)  
(4) 4η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (4η Ε.Π.) 

170 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή συµφωνητικού. 
• Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του δικτύου αποστράγγισης και των συναφών µε 

αυτό εργασιών 
• Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής βάσεως έδρασης των ιστών ηλεκτροφωτισµού και 

τοποθέτηση των ιστών ηλεκτροφωτισµού. 
• Ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν τις εργασίες υποβάσεων και βάσεων του σταδίου 
• Ολοκλήρωση της κατασκευής του περιµετρικού καναλιού 
• Ολοκλήρωση της κατασκευής του κρασπέδου διαχωρισµού ταπήτων 
• Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των καναλιών υπογείωσης καλωδίων 
• Επανακατασκευή του δικτύου άρδευσης 

(5) 5η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (5η Ε.Π.) 
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220 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή συµφωνητικού 
• Ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν τις κατασκευές ειδικών εγκαταστάσεων του άρ-

θρου 13 του τιµολογίου (πλην των κινητών εξαρτηµάτων και των επιφανειακών κατα-
σκευών) 

• Κατασκευή όλων των απαιτούµενων ασφαλτικών στρώσεων 
• Ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στο εδαφικό υπόστρωµα των χλοοταπήτων                     

 
Μετά το πέρας κάθε τµηµατικής προθεσµίας, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία αίτηση για χο-

ρήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών του αντίστοιχου σταδίου. Το ίδιο ισχύει και για την ολική 
προθεσµία περαίωσης του όλου έργου. Η µη ύπαρξη κάθε παραπάνω βεβαίωσης, επιβάλλει αυτόµατα την 
επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

Παρατάσεις της συνολικής προθεσµίας, εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.3669/08. 
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επί 

πλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου και 
πάντως όχι µικρότερο από τρεις (3) µήνες (οριακή προθεσµία), σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 
49 του Ν.3669/08. 
 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει τη 
συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυχτερινά συνεργεία, να πραγ-
µατοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας κ.λπ. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύντα-
ξη της προσφοράς του ή και µετά την υπογραφή της σύµβασης σε οποιοδήποτε επί µέρους προγραµµατισµό 
εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 
 
Άρθρο 10ο Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
  

Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας πε-
ραίωσης του όλου έργου, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, που ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν. 3669/08 και 
στα χρονικά διαστήµατα που προβλέπονται σε αυτό. 
 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης κάθε ενδεικτικής τµηµατικής 
προθεσµίας του άρθρου 9 της παρούσας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,001 * ∆ € για το χρονικό διάστηµα 
των πρώτων 30 ηµερολογιακών ηµερών, όπου ∆ η συνολική κατά τον προϋπολογισµό της µελέτης δαπάνη 
του όλου έργου.  
 Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα για υπέρβαση προθεσµιών, κρατούνται από τις πιστοποιήσεις πληρωµής 
του αναδόχου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3263/04 
 Αν παρά την υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών, το όλο έργο παραδοθεί έγκαιρα, 
δηλαδή µέσα στη συνολική συµβατική προθεσµία κατασκευής και περαίωσής του, τα επιβληθέντα πρόστιµα 
για υπέρβαση ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών, λόγω ποινικών ρητρών διαγράφονται και τα σχετικά 
ποσά αποδίδονται στον ανάδοχο άτοκα, χωρίς να τεκµηριώνεται για τον ανάδοχο δικαίωµα απαίτησης για 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
 
Άρθρο 11ο  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να εκπονήσει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
σύµφωνα µε τις προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) του άρθρου 9 της παρούσας, συνυφασµένο και συ-
σχετιζόµενο µε τις προβλεπόµενες κατ΄ άρθρο εργασίες και τουλάχιστον κατά διακριτά τµήµατα σύµφωνα 
µε τον ΠΙΝΑΚΑ του άρθρου 18 της παρούσας, και να το υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 άρθρου 46 του Ν. 3669/08, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 Η υπηρεσία κατόπιν ελέγχου επιφέρει τις κατά την κρίση της συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του 
υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής 
του και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν συµπληρωµένο και τροποποιηµένο από την Υπηρεσία 
χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου, υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που οφείλει να ε-
φαρµόσει πιστά τις προβλεπόµενες από το χρονοδιάγραµµα δραστηριότητες και προθεσµίες. 
 Το χρονοδιάγραµµα θα είναι λεπτοµερειακό και θα περιλαµβάνει ξεχωριστά τους χρόνους για την 
εκτέλεση κάθε δραστηριότητας και ολικά. Συντάσσεται υπό τύπον γραµµικού διαγράµµατος τύπου Gantt, ή 
εφ’ όσον το απαιτήσει η Υπηρεσία µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης και µετατροπής του δικτύου σε 
γραµµικό διάγραµµα. 
 Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι ερ-
γασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κ.λπ. για τις 
κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτά-
σεων. 
 Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, που είναι από τις βασικές υποχρεώσεις 
του αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την επίβλεψη. 
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Άρθρο 12ο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό του αναδόχου  
 Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, 
αποδεκτό από την υπηρεσία, που κατ’  εφαρµογή του άρθρου 38 του Ν.3669/08 πρέπει να είναι τεχνικός µε 
σχετικές ικανότητες. 
 Ο ανάδοχος ρητά υποχρεούται λόγω της φύσης του έργου, να διαθέσει για την κατασκευή του ένα 
∆ιπλωµατούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, κατάλληλα εξειδικευµένο στις αποτυπώσεις, µόνιµα εγκα-
τεστηµένο στο έργο, καθώς και κατ’ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα Γεωπόνο, όπως επίσης και τους 
αναγκαίους Υποµηχανικούς, Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και ∆ιοικητικούς - Οικονοµικούς υπαλλή-
λους. 
 Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σ’ αυ-
τό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. (άρθρο 34 παρ. 6 Π.∆. 609/85). 

Άρθρο 13ο Αναθεώρηση τιµών 

 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου θα εφαρµόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρ-
θρου 54 του Ν. 3669/08 όπως ισχύουν.   

Άρθρο 14ο  Προκαταβολές  

 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία. 

Άρθρο 15ο  Νέες εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 

 Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών, θα συντάσσε-
ται αντίστοιχο “Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών” σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
(Άρθρο 57 του Ν. 3669/08). 
 Η τιµή της νέας επί µέρους εργασίας (ή της µη εκτελούµενης συµβατικής επί µέρους εργασίας), που 
θα κανονιστεί σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, θα µειώνεται κατά το τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης 
της δηµοπρασίας που προσφέρθηκε από τον ανάδοχο (µέση τεκµαρτή έκπτωση) και θα προσαυξάνεται κατά 
το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του εργολάβου. Ορίζεται δε συντελεστής 
σ=0,90 σε περίπτωση που απαιτηθεί εφαρµογή του για τη σύνταξη νέας τιµής. 
 

Άρθρο 16ο Εργολαβικά ποσοστά - Επιβαρύνσεις 

 Το έργο θα συγχρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου Νάξου (ΣΑΤΑ) και πόρους της Νοµ/κής Αυ-
τοδ/σης Κυκλάδων.  
 Σ' αυτή την εργολαβία ισχύουν τα εξής ποσοστά για γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. (εργολαβικά ποσο-
στά):  
 α. ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις νέες τιµές 
µονάδας και υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 
 β. ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης, που προκύπτει από τα νόµιµα αποδει-
κτικά πληρωµής για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασί-
ας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 55 του Ν. 3669/08. 
 γ. Επί της αξίας του έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα, δεν προστίθεται 
εργολαβικό ποσοστό γιατί αυτό περιέχεται στα προσφερθέντα από τον ανάδοχο µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα. 
 Για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά θα ισχύσουν οι διατάξεις της παρ. 10 άρθρου 
55 του Ν. 3669/08. 
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν - διότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στο ποσοστό γενικών εξόδων κλπ. 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.=18%) και στις επιµέρους τιµές µονάδος εκτός από τις δαπάνες που απορρέουν από τις γενικές 
του υποχρεώσεις - και οι φόροι, τέλη, χαρτόσηµο τιµολογίων, κρατήσεις (µεταξύ των οποίων και η κράτηση 
0,6% του Ν. 2166/93 άρθρο 27, ΦΕΚ 137Α/24.8.93) και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις και ει-
σφορές, εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ως και λοιπές υποχρεώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 34 
του Π.∆. 609/85 και στις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., και όσες άλλες νόµιµες κρατήσεις υπάρχουν 
ανάλογα µε την χρηµατοδότηση του έργου. 
 Επισηµαίνεται ότι πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου 
θα προσκοµίζεται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και παραστατικά, το παραστατικό 
καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, από το οποίο θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο 
εκεί σχετικό λογαριασµό το ποσοστό 0,6% που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 27, 
παράγραφοι 34 έως 37 του Ν. 2166/93. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών πληρωµής να προσκοµίζει 
και τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιούµενων στο έργο µηχα-
νηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι). 
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           Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για κάθε είδους µεταφορικά του µέσα που θα 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από το Φ.Κ.Ε. και από τον 
Ειδικό Φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε  είδους υλικά, εφό-
δια κλπ. καθώς και από τους αναφερόµενους φόρους κλπ. σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, όπως αυ-
τές του Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131 Τεύχος Α) και 453/66 (ΦΕΚ 15 Τεύχος Α) "περί τροποποιήσεως φορολογι-
κών διατάξεων". 
 Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υ-
πέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν. 
2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 
          Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή άλλης κράτησης, δι-
καιώµατος ή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ή παντός τρίτου, µε εξαίρεση τη προείσπραξη του φόρου εισο-
δήµατος σύµφωνα µε το Ν.∆. 2957/55 και την ΣΑΕ µε αριθ. 871 τριµερή συλλογική απόφαση. 
            Οποιαδήποτε απαλλαγή από οποιαδήποτε από τις επιβαρύνσεις των προηγούµενων παραγράφων, 
θα γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασµό του ανάδοχου. 
Αντίθετα κάθε τυχόν επιβάρυνση, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασµό του εργοδότη και πιστο-
ποιείται άτοκα υπέρ του ανάδοχου στους αντίστοιχους λογαριασµούς χωρίς την προσθήκη εργολαβικού πο-
σοστού. 
 Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κύριο του έργου. 
 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις κρατήσεις 6 ο/οο του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137Α/24-8-
93) 

Άρθρο 17ο Καταµέτρηση αφανών εργασιών. 

 Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 53 του Ν. 
3669/08, του Ν. 1418/84 και του εκτελεστικού του Π.∆/τος 609/85. 
 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέ-
λεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών, που θα βεβαιούν ότι εκτελέσθηκαν 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που 
επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα πρωτόκολλα άκυρα και ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και 
συνεπώς δεν µπορούν να πιστοποιηθούν. 

Άρθρο 18ο Επιµέτρηση εργασιών 

  Για το τρόπο επιµέτρησης των εργασιών των αποτιµωµένων µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα, που συνι-
στούν ένα σύνολο, ισχύει η µονάδα “τεµάχιο 1”. 

 Προσωρινή επιµέτρηση για κάθε τµήµα τού όλου έργου που κατασκευάζεται και αποτιµάται µε κατ’ 
αποκοπή τίµηµα, θα γίνεται σε ποσοστά της µονάδας “τεµ. 1” που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα, για 
κάθε κατηγορία και φάση εργασιών, ανάλογα µε την πρόοδο του αντίστοιχου τµήµατος του όλου έργου. Με 
βάση την προσωρινή αυτή επιµέτρηση και µετά από την έγκρισή της από τη διευθύνουσα υπηρεσία θα γίνο-
νται τµηµατικές πληρωµές των κατ’ αποκοπή τιµηµάτων.  

Επειδή για τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα παρέλκει η διαδικασία της καταµέτρησης των εργασιών όπως αυτή 
περιγράφεται στο αρ. 38 του Π∆ 609/85 και στο αρ.52 του Ν.3669/08, ως καταµέτρηση νοείται η διαπίστω-
ση - µετά από έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας  - της έντεχνης, ποιοτικής και σύµφωνα µε τις σχετικές 
προδιαγραφές και κατασκευαστικές ανοχές, ολοκλήρωσης των εργασιών των άρθρων του τιµολογίου της 
µελέτης κατά υποφάση του παρακάτω πίνακα δυνητικών πιστοποιήσεων.  

    
 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι για να πληρωθεί ο ανάδοχος τις εργασίες που περιγράφονται στις φάσεις ή υπο-

φάσεις των κατωτέρω πινάκων, θα πρέπει η κατασκευή τους να έχει ολοκληρωθεί πλήρως. ∆εν θα γίνεται 
πιστοποίηση ή πληρωµή εργασιών που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό υποφάσης του παρακάτω πίνακα, ούτε 
είναι δυνατή η πληρωµή υλικών επί τόπου του έργου ή ηµιτελών εργασιών. 

 
Η σειρά των εργασιών εν γένει θα καθοριστεί από τον ανάδοχο µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 9  της  παρούσας ΕΣΥ. 
Ωστόσο προ της οποιασδήποτε κατασκευής στρώση υπόβασης, βάσης, επίστρωσης θραυστού υλικού ή λιθο-
συντρίµµατος και εδαφικού υποστρώµατος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί από την υπηρε-
σία: α) η κατασκευή των βάσεων των ιστών ηλεκτροφωτισµού και η τοποθέτηση των νέων ιστών, β) η κα-
τασκευή του περιµετρικού καναλιού απορροής, γ) η κατασκευή του κρασπέδου διαχωρισµού ταπήτων  δ) η 
κατασκευή των εγκαρσίων καναλιών και ε) η κατασκευή του αποστραγγιστικού δικτύου (ψαροκόκαλο) και 
όλων των υποδοµών απορροής των σκαµµάτων και των βαλβίδων. Επίσης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 
εγκατάσταση των σωληνώσεων του αρδευτικού δικτύου (σωληνώσεις καλωδιώσεις κλπ) και να έχουν ολο-
κληρωθεί όλες οι προβλεπόµενες και απαραίτητες εργασίες των υπογείων τµηµάτων του έργου. 
Με βάση τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η ενδιάµεση πιστοποίηση για πληρωµή εργασιών που δεν παρουσιά-
ζουν την προαναφερόµενη αλληλουχία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

Άρθρο Περιγραφή  Υποφάση Ποσοστό 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου στην 
περιοχή Α 32.3% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου στην 
περιοχή Β και στους διαδρόµους αλµάτων 39.1% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου στην 
περιοχή Γ 13.6% 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του άρθρου 5.0% 

1 

Αποξήλωση – εκσκαφή υφισταµένων επιφανειακών 
στρώσεων του σταδίου του ∆ΑΚ, µετά της φορτοεκφόρ-
τωσης των προϊόντων εκσκαφής και της µεταφοράς τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε κατάλληλες θέσεις  

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου στις 
περιοχές Α και Β και στους διαδρόµους αλµάτων 75.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου στην 
περιοχή Γ 10.0% 
Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του άρθρου 5.0% 

2 
Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠ 
O 180 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 5, 10 και 20 εκ.  

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 
Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του άρθρου 90.0% 

3 
Κατασκευή στρώσης µε υλικό ΠΤΠ Ο-150 τελικού συ-
µπυκνωµένου πάχους 10 εκ Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου στην 
περιοχή Α 64.6% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου στην 
περιοχή Γ 20.4% 
Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του άρθρου 5.0% 

4 
Κατασκευή υπόβασης από λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι), 
διαστάσεων 0,4 -1 εκ τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν το 
εδαφικό υπόστρωµα  17.0% 
Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του άρθρου 73.0% 

5 
Κατασκευή είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υπο-
στρώµατος του χλοοτάπητα και τοποθέτηση προκατα-
σκευασµένου χλοοτάπητα  

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν το 
εδαφικό υπόστρωµα  40.0% 
Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του άρθρου 50.0% 

6 
Κατασκευή είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υπο-
στρώµατος του χλοοτάπητα και τη δηµιουργία χλοοτά-
πητα µε σπορά καταλλήλων σπόρων 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών της ασφαλτικής 
βάσης 5εκ. 46.7% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 43.3% 
7 

Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων έδρασης συνθετικού 
τάπητα 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
8 Επίστρωση επιφανειών στίβου µε συνθετικό τάπητα  

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 80,0% 
9 Αποστραγγιστικό δίκτυο χλοοτάπητα 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 20,0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
10 Περιµετρικό κανάλι απορροής οµβρίων  

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
14 Περιµετρικό κράσπεδο διαχωρισµού ταπήτων γηπέδου 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
12 

Κινητό διαχωριστικό πλαστικό κράσπεδο εσωτερικής 
οριογραµµής στίβου Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
13 Εγκάρσια κανάλια υπογείωσης καλωδίων 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
14 Κατασκευές ειδικών εγκαταστάσεων 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
15 Σύστηµα άρδευσης χλοοτάπητα 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
16 ∆ιαγράµµιση γηπέδου ποδοσφαίρου 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 90.0% 
17 Συντήρηση χλοοτάπητα 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 
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Αποξήλωση του παλαιού συστήµατος ηλεκτρο-
φωτισµού  και των παλαιών βάσεων έδρασης 
των ιστών. 
Και κατασκευή- τοποθέτηση νέων βάσεων έδρα-
σης 15.0% 

Ολοκλήρωση των εργασιών του άρθρου 75.0% 

18 Αντικατάσταση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού 

Ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου 10.0% 

 

 
 

Άρθρο 19ο Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωµών - Επιµετρήσεις. 
 
 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελούµενων έργων θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν.1418/84 και του Π.∆. 609/85, τους όρους της εργολαβικής 
σύµβασης και της παρούσας ΕΣΥ. Οι λογαριασµοί θα υποβάλλονται υπογεγραµµένοι από τον ανάδοχο σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/08 σε απαιτούµενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήµατα 
όχι µικρότερα των τριάντα (30) ηµερών. 
 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τον έλεγχο εγκρίνει ή επιστρέφει µε διορθώσεις το λογαριασµό στα 
προβλεπόµενα κατά νόµο χρονικά διαστήµατα. 
 Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο-
θεσία (άρθρο 34 του Ν. 3669/08) που θα αποδίδονται σύµφωνα µε τον νόµο (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 
2229/94). 
 Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα παρακάτω : 
 α. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία.  
 β. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας 
 γ. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος που 

αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 
 δ. Τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 
 Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης και 
στη συνέχεια προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του αναδόχου ή αφαιρούνται, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 6 του άρθρου 53 του Ν. 3669/08, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συµπληρωµα-
τική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), απόσβεση προκατα-
βολών κ.λπ., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεούµενα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύ-
ψει το ποσό µε το οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων. 
 Στις εντολές πληρωµής προστίθεται ο Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο Ε 18/06-02-87 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

Άρθρο 20ο Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις µελέτης. 

 Ο καθορισµός από τα εγκεκριµένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή υπο-
χρεώσεων, των οποιωνδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τις µερικές 
διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε 
µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια, χώ-
ρο ή λειτουργία του σταδίου. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα 
σχέδια των µελετών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και τις διαταγές της Υπηρεσί-
ας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή 
και καλή εµφάνιση του όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα τµήµατα του έργου. 

Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται µε τη 
δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη η ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος υπο-
χρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει δι-
καίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, “άνευ ετέρου” και µε την τιµή που θα ζητήσει ο 
νέος κατασκευαστής. 

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

Άρθρο 21ο Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων.      
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             Όλα τα υλικά κ.λπ. που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς 
βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι από την εγχώρια βιοµηχανία ή από κράτη µέλη της Ε.Ε. ή 
από κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη – µέλη που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27-6-1997) – υπό τον όρο ότι 
η σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ. ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την 
Ε.Ε. και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα συµβατικά τεύχη 

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δε-
δοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας, της ΙΑΑF και της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (ΓΓΑ), καθώς επίσης και µε τα συµβατικά 
δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της υπηρεσίας, σχετικά µε την προ-
έλευση, διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κ.λπ. 

Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, διέπεται από τις διατά-
ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85.  

Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο ανάδοχος 
ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά όλων των υλικών, µηχανηµάτων και µέσων, που 
απαιτούνται και αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη και εποµένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρε-
σία τρόπο προµήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο 
αυτό. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του 
έργου, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, 
ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα η ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίνονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που 
τυχόν θα συµβεί στο υλικό αυτό. 

Άρθρο 22ο Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένα συνεργεί-
α, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2224/94 και προσωπικό του εκτελεστικού του Π.∆/τος 609/85, 
τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 
            Όλοι οι εκτελεσθέντες έλεγχοι θα υποβάλλονται στην επίβλεψη µέσα σε δύο ηµέρες από την δειγµα-
τοληψία και θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο ελέγχων µε σαφείς ενδείξεις περί του:  
• είδους του ελέγχου. 
• της ηµεροµηνίας του ελέγχου. 
• του ονόµατος του εκτελέσαντος τον έλεγχο. 
• της ακριβούς θέσεως ελέγχου κ.λπ. 
         Ανεξάρτητα αν τα αποτελέσµατα ελέγχων βρίσκονται ή όχι σε συµφωνία µε τις τεχνικές πρότυπες 
προδιαγραφές του έργου, θα πρέπει να υπενθυµισθεί ότι δεν επιτρέπεται η σύνταξη τελικής επιµέτρησης, 
ούτε αναγνωρίζεται ποιοτικά αποδεκτή καµία κατασκευή αν στο φάκελο δεν υπάρχουν οι εργαστηριακές δο-
µικές που είναι οι µόνες που τεκµηριώνουν ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τις τεχνικές προδι-
αγραφές. 
          Επισηµαίνεται η ισχύς του σχετικού εγγράφου του Σώµατος Επιθεωρητών ∆.Ε. (απ 142/5-4-2000), 
όπου ρητά αναφέρεται ότι «προκειµένης της εφαρµογής του άρθρου 46 του Π.∆. 609/85, χρησιµοποιούνται 
διάφορα άλλα εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων για επανελέγχους ποιότητας και συγκρίσεις µε αντίστοιχα απο-
τελέσµατα του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 4 τις σχετικής ΚΥΑ 
(∆17α/10/16/ΦΝ380/11-2-98/ΦΕΚ 122Β΄). Επισηµαίνεται ότι επί αµφισβητήσεων και απαίτησης τυχόν επα-
νελέγχων, αρµόδιο εργαστήριο είναι το εργαστήριο του Ε.Σ.Π.Ε.Λ.    
          Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής παρα-
λαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τον Ν. 2224/94 και µε το άρθρο 46 του Π.∆/τος 609/85. 

Για την ευθύνη του ανάδοχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή, 
έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 23ο Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47, παρά-
γραφοι 1 & 2 του Ν. 3669/08. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. Ο εργολάβος έχει την 
υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτοµερή δια-
γράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα ση-
µειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούµενων τµηµάτων είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 
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Άρθρο 24ο Ευθύνη του ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου. 

 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2224/94 και του Π.∆. 609/85, για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την 
ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που α-
σκείται από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την επιλογή των υλικών που θα χρη-
σιµοποιήσει, την χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της πα-
ρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων.  

Άρθρο 25ο Τροποποίηση προϋπολογισµού. 

 Όλα τα όρια, ή ποσοστά του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 (Τροποποίηση προϋπολογισµού. Τιµές µο-
νάδας νέων εργασιών) αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν 
περιλαµβάνονται σ’ αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίηση τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

Άρθρο 26ο Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των αρ.73, 74 
και 75 του Ν. 3669/08, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 2229/94 και του 
Π.∆. 609/85 καθώς και η εγκύκλιος 30/2000 (Υ.Α. 433/19-9-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε. (ΦΕΚ1176/22-
9-2000/Β), σχετικά µε την καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου  στοιχείου 
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου, µε έναρξη ισχύος από 22-9-2000. Σύµ-
φωνα µε αυτήν η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο 
προσωρινό ή οριστικό έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την παράγραφο 7 
του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. 

Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η επιτροπή 
δεν θα προβαίνει εάν δεν υφίσταται ο ΦΑΥ, η εάν δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος. Στο Πρωτόκολλο Ο-
ριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόµη ότι ο ΦΑΥ εφαρµόστηκε και ενηµερώθηκε µετά την οριστική πα-
ραλαβή, ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 

Άρθρο 27ο ∆οκιµές εγκαταστάσεων. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να ε-
κτελέσει δοκιµές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισµοί, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες. Οι δοκι-
µές αυτές θα επαναλαµβάνονται έως ότου τα αποτελέσµατά τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδια-
γραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
µηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, και πριν από την παράδοση των ε-

γκαταστάσεων, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει στη επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, 
πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέ-
στηκαν από αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη 
διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, υποχρεωτικά να διδάξει 
στο προσωπικό του ∆.Α.Κ. τη χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων.  

Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήµα-
τα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, ή 
διαπιστωθεί κακοτεχνία µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου 
έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και σε λογαριασµό του ανάδο-
χου. 

Άρθρο 28ο Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη Φωτογραφιών 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µε την αποπεράτωση των εργασιών και 
πριν από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία: 

• Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:100 της τελικής διάταξης του έργου µε υψοµετρικές 
και οριζοντογραφικές ενδείξεις. 

• Κατασκευαστικά σχέδια σε κλίµακα 1:50. 
• Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίµακα 1:100, όπως ακριβώς αυτές εκτε-

λέσθηκαν, που να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των ε-
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γκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδε-
σµολογία των συσκευών, των µηχανηµάτων κ.λπ. 

 Τα σχέδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται απαραίτητα να πάρει, να εκτυπώσει µε δικές του δαπάνες και να προσκο-
µίσει στην Υπηρεσία έγχρωµες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες 
φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι 
κατασκευές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και 
καλλιτεχνικές, θα εκτυπώνονται σε τρία αντίτυπα κάθε µία σε µεγέθυνση 18Χ27. σε χαρτί λευκό σεµιµάτ. Με 
τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών.  

Άρθρο 29ο Εργασίες, που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους - Φθορές από 
εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85, να µην πα-
ρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του και εκτελούνται από την Υ-
πηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα µέσα του (ικριώµατα κ.λπ.) και ρυθµί-
ζοντας την σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στην ε-
κτέλεση των εκτός της σύµβασής του εργασιών. 

Οποιαδήποτε φθορά η ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατα-
σκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατα-
σκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στη προτέρα τους κατάσταση. 

Άρθρο 30ο Σκυροδέµατα  

Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων, που θα χρησιµοποιηθούν σηµειώνονται στα σχέδια και στα τεύ-
χη υπολογισµών της στατικής µελέτης. 

Για την ποιότητα των υλικών, τους τρόπους παρασκευής, τη µελέτη σύνθεσης, τις µεθόδους κατα-
σκευής, τον έλεγχο, τη λήψη δοκιµίων κ.λπ. θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του Ελληνικού Κανονισµού Τε-
χνολογίας Σκυροδέµατος, όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή 
Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002), 
και των εγκεκριµένων σχετικών πρότυπων του Υ.∆.Ε., καθώς και του νέου κανονισµού για την µελέτη και 
κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα, που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-
1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως 
ισχύει σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ 
429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του 
ΕΚΩΣ 2000», τόσο για το παρασκευαζόµενο επί τόπου όσο και για το έτοιµο σκυρόδεµα. 

Η ανάµειξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα, από-
δοσης πολλαπλασίου ακεραίου σάκου τσιµέντου. 

Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρή-
ση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι πε-
ριλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του έργου.  

Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται, κατά τη διάστρωση, δοκιµές αντοχής µε τη λή-
ψη δοκιµίων.  

α. Η λήψη και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία και τις 
οδηγίες της επίβλεψης.  

β. Για τον έλεγχο των σκυροδεµάτων ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στον κανονισµό Τεχνολογίας 
σκυροδέµατος. (όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροπο-
ποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή Υ-
πουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002)). 

γ. Η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται µε τον τρόπο, που εφαρµόζεται στο έργο. Ειδικότερα, 
όταν εφαρµόζεται συµπύκνωση µε κοπάνισµα, η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται σε δύο (2) στρώσεις, 
µε πενήντα (50) κτύπους µε ράβδο Φ16 µήκους 60cm ανά στρώση. 

δ. Η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται σε εργαστήριο του Υ.∆.Ε., που είναι αρµόδιο στην περιοχή 
του έργου, µε δαπάνες του αναδόχου. 

Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε 
δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. 

Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών ελέγχου του σκυροδέµατος βαρύνουν τον ανάδοχο  
 
Άρθρο 31ο Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 
τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, η ότι αυτό εκτελέσθηκε 
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις 
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κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3669/08. 

Άρθρο 32ο Σύνδεση µε δίκτυο Ο.Κ.Ω..  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση του 
έργου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ύδρευσης, όµβρια κ.λπ.) 
             Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Άρθρο 33ο Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της υπηρεσίας επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου να διαθέτει Ι.Χ αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση της Επίβλεψης και γενικά της Υπηρε-
σίας, ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 34ο Εγκαταστάσεις Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να διερευνήσει κάνοντας και τις σχετι-
κές τοµές, εάν υφίσταται στην περιοχή των έργων δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων (Ύδατος, 
∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) και γενικά εµπόδια που πρέπει να µετατοπισθούν ή να αρθούν και να τα αναφέρει εγ-
γράφως και έγκαιρα στον εργοδότη για να µεριµνήσει σχετικά.  

Για την σχετική δαπάνη µετατόπισης ή άρσης των εµποδίων ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση των εργασιών των ανα-

γκαίων για την µετατόπιση ή άρση των εµποδίων, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, για λόγους 
καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

Άρθρο 35ο Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων Εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται πριν την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου, ή του όλου έρ-
γου µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και 
των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσω-
ρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει 
µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου για την παράδοση τους απο-
λύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοι-
µο για χρήση και λειτουργία. 

Αν µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες µέσα 
σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη πληρωµή. 

Άρθρο 36ο  Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτοµερώς στο τιµολόγιο µελέτης, στην 
τεχνική περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη της µελέτης. 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι δια-
γωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη 
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής. Τούτο κυρίως και σε ότι αφορά τις κάθε φύση πη-
γές λήψης υλικών, θέσεις τυχόν προσωρινής εναπόθεσης, της προµήθειας υλικών, µεταφορές και οριστική 
τοποθέτηση των υλικών.   

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα σχέδια, να τηρεί τις διαστά-
σεις και την διάταξη των µερών του έργου και να συµµορφώνεται ακριβώς µε τις διατάξεις των συγγραφών 
υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων τις σύµβασης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περί-
πτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης 
διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική επίλυση διαφορών). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου, διατηρώντας τα δικαιώµατά του, που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94, λόγω τροποποίησης του αρχι-
κού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, µε δικές του δαπάνες, ότι προ-
βλέπεται στους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα.  

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε 
κατά νόµο άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεούται να 
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υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. δίκτυο ύδρευσης κ.λ.π. αν 
απαιτηθούν και να καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίηση τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί  στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόµοι, 
όπως ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆.609/85, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών, τα µέτρα ασφαλείας για την πρό-
ληψη ατυχηµάτων, που καθορίζονται στα Π.∆. 447/75, 778/80, 1073/81 225/84 "Περί µέτρων ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.", εκπονώντας µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική µελέτη 
ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης των έργων κ.λ.π., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 34 
του Π.∆. 609/85. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 
απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις α-
πευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα 
ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

O ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  
1.  Κανονιστικές απαιτήσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµα-
τα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε 
την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 
στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων, τα οποία θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς  και του 
γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, 
Π∆17/96, Π∆305/96, Π∆294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντο-
νιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και 
κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των 
αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µε-
τρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξω-
τερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆95/99, Π∆17/96) από το Υπουργείο Εργασί-
ας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

• αναφορά ατυχήµατος, 
• διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
• αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
• χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
• εκπαίδευση προσωπικού,  
• ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία 
ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για 
την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 

Κ.ΕΠ.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε 
• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 
• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο 
• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και 

τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9   Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
         Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχε-

δίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον α-
φορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
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         Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εµπερι-
έχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υ-
γείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµε-
ρωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 
Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο µαζί µε 
την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

      Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1 Γενικά 

• είδος έργου και χρήση αυτού 
• σύντοµη περιγραφή του έργου  
• ακριβής διεύθυνση του έργου 
• στοιχεία του κυρίου του έργου 
• στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

     2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
     2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
     2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
     2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
     2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
     2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 
     2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κα-
τά την εργασία σε ύψος. 

     2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκρι-
µένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

    2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 
           Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
           Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
           Υ=  Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

    2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
    2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για 

την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτη-
µα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆.305/96). 

     Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
      2.9.Α Γενικά: 

• είδος έργου και χρήση αυτού 
• ακριβή διεύθυνση του έργου 
• αριθµό αδείας 
• στοιχεία του  κυρίου του έργου 
• στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

  2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
• τεχνική περιγραφή του έργου 
• παραδοχές µελέτης 
• τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη». 

  2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, 
π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 

         Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφό-
ρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα  δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αε-
ρίων, ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 

2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
     Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

• Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου 
από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν 
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε 
περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρή-
σης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντή-
ρηση του έργου.    
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Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του ανα-
δόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί 
την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. 
     Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
3. ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτού-
νται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη δια-
µόρφωση της προσφοράς του. 

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούµενο 
εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, για την εκτέλεση του έργου, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ’ 
αυτό. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και στα κατά 
κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν 
υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίζει σε αναγνωρισµένη από το 
κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 
            Ο ανάδοχος υποχρεούται για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας δηµοσιότητας του έργου 
σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆1/83 του τέως Υ.∆.Ε. και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
               Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη σύνταξη και παράδοση στην Υπηρεσία µετά την ολοκλή-
ρωση του έργου και πριν από την παραλαβή του Μητρώου του Έργου.    
              Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί απ΄ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές προ-
σφοράς αυτού.       
 
Άρθρο 37ο Συντήρηση και παραλαβή του έργου 
Ο χρόνος εγγύησης του έργου κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 
στη συντήρησή του σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 3669/08 ορίζεται ειδικά για το παρόν έργο σε είκοσι 
τέσσερεις (24) µήνες, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα για το σύνολο του διαστήµατος. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε ά-
ριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Επίσης καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν.1418/84.  

Εάν δεν προβεί, µέσα στην προθεσµία, που καθορίστηκε στην αποκατάσταση βλάβης ή ζηµιάς, για 
την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε οποιο-
δήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, µε δυνατότητα εφαρµογής των λοιπών κυρώσε-
ων του άρθρου 47 του Π.∆. 609/85.  

Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έρ-
γου εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και 
ειδικότερα τα άρθρα 72 έως 75 του Ν. 3669/08. 

Άρθρο 38ο Αυξοµείωση συµβατικών εργασιών. Νέες επί µέρους εργασίες τµηµάτων έργου αποτι-
µωµένων µε κατ' αποκοπή τιµήµατα. 

 Σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί µια ή περισσότερες επί µέρους εργασίες που περιλαµβάνονται στα 
κατ' αποκοπή τιµήµατα η δαπάνη τους, που θα υπολογισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας, θα 
αφαιρεθεί από το λαβείν του αναδόχου. Αντίστοιχα θα προστεθεί στο λαβείν του αναδόχου η δαπάνη για την 
εκτέλεση επί πλέον νέων επί µέρους εργασιών που και αυτή θα υπολογισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 
παρούσας. 

Άρθρο 39ο Προστατευτικές κατασκευές.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούµενο µέτρο για την προστασία του περι-
βάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόµιση, µετά την αποπεράτωση του 
έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.∆. 
778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί η σχετική δαπάνη εµπεριέχεται στο ποσοστό για γε-
νικά έξοδα και όφελός του. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισµένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα 
µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να πάρει 
όλα τα κατάλληλα µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε 
κίνδυνος ζηµίας ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη. 

Άρθρο 40ο Νυκτερινή και υπερωριακή εργασία - Πρόσθετος εξοπλισµός.  
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Για την εξασφάλιση του απαιτούµενου ρυθµού προόδου των έργων και την τήρηση των συµβατι-
κών προθεσµιών, µε τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει, 
όταν και όπως απαιτείται, να χρησιµοποιεί περισσότερες της µίας βάρδιες εργασίας, να εφαρµόζει υπερωρια-
κή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισµού και των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, 
προκαλούµενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισµό, υλικά, καύσιµα κ.λπ., έστω και αν τέτοια 
αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισµού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του εγκριθέ-
ντος από την Υπηρεσία προγράµµατος κατά το άρθρο 11 της παρούσας.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις 
ώρες εργασίας (χρησιµοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), αλλαγές 
στον κύριο µηχανικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία δια-
τάξεις ως προς την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζηµιώσεις προσωπικού, µέτρα ασφαλείας 
κ.λπ.).  

Εφόσον καθίσταται αναγκαίο  κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, υπε-
ρωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντο-
λές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση, µε δαπάνες του, των παραπάνω εργασιών. 

Άρθρο 41ο ∆ρόµοι προσπελάσεως - ∆ιεξαγωγή κυκλοφορίας.  

Για οποιεσδήποτε µεταφορές ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τους υπάρχοντες δρόµους, είτε ειδικά 
διανοιγόµενους για το παρόν έργο δρόµους προσπελάσεως.   

Για τη χρησιµοποίηση υπαρχόντων δρόµων ο Ανάδοχος οφείλει :  
α. Να συντηρεί και να επισκευάζει τους δρόµους αυτούς, όπως απαιτείται, λόγω φθορών που προ-

καλούνται από την κυκλοφορία των οχηµάτων του.  
β. Να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η παρακώλυση της κυ-

κλοφορίας άλλων οχηµάτων. 
Όλες οι δαπάνες για  µελέτες, αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, όπως και οι δαπάνες για ενίσχυση και συ-

ντήρηση υφισταµένων εν λειτουργία οδών, για συµπληρωµατική σήµανση κ.λπ., όπως απαιτείται, περιλαµ-
βάνεται στις τιµές των πληρωµένων κατά το Τιµολόγιο προσφοράς εργασιών και δεν αποζηµιώνονται ιδιαί-
τερα. 
 
Άρθρο 42ο Ζηµίες σε τρίτους και σε Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών και 
εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του ∆ηµοσίου και ειδικότερα των εγκαταστάσεων (δίκτυα 
κ.λπ.) των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και να έχει µονοµερώς ολόκληρη την αστική και ποινική ευθύνη 
από τις ενέργειες αµελειών και παραλήψεων του ίδιου ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού του προσω-
πικού ή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του κλπ., και υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζηµίες ή να καταβάλει 
τις σχετικές αποζηµιώσεις. Ειδικά για ζηµιές στα δίκτυα κοινωφελών έργων (Ύδατος, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εφ' όσον δύναται, στην άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής και στη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων, διαφορετικά να ειδοποιήσει τον κύριο των εγκαταστάσεων για τη ζηµιά που 
προκλήθηκε προκειµένου να γίνει από αυτόν η τέλεια αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής. Όσον αφορά τις ε-
νέργειες αυτές πρέπει να ενηµερώνει την επιβλέπουσα Υπηρεσία του Εργοδότου. 

Η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο 
και πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο, σε διάστηµα ενός µηνός από την ηµέρα λήψης των σχετικών λογα-
ριασµών που εκδίδονται από τους Οργανισµούς των Κοινωφελών Έργων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και τα κάθε είδους οχήµατα και µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνται στα έργα µε µικτή και όχι απλή ασφάλεια. 

Άρθρο 43ο Τοµές οδοστρωµάτων και αποκατάσταση αυτών 

Εφ' όσον για την κατασκευή των έργων είναι αναπόφευκτη η τοµή οδοστρώµατος οδού, ο Ανάδο-
χος οφείλει να εφοδιαστεί έγκαιρα µε σχετική άδεια του αρµόδιου ∆ήµου, στην περιοχή που εκτελούνται τα 
έργα. 

 Η επανόρθωση των οδοστρωµάτων που έχουν τµηθεί θα γίνεται έντεχνα και µε τρόπο που θα κα-
θορίζεται από τον ∆ήµο για την αποκατάσταση οµαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η µη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των τοµών τον 
βαρύνει τόσο µε χρηµατική ποινή, όπως περικοπή στις πιστοποιήσεις εργασιών κ.λπ., όσο και µε ποινική και 
πειθαρχική δίωξη σύµφωνα µε την Ε 181/31-3-83 εγκύκλιο. 

Άρθρο 44ο Βλάβες στο έργο - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

Ο Ανάδοχος οφείλει λόγω της φύσεως των έργων, να προνοεί και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυό-
µενα µέτρα ώστε τα έργα να µην υπόκεινται σε κίνδυνο ζηµιών από βροχές χειµαρρώδεις ή συνεχείς και από 
συνήθεις ή περιοδικές πληµµύρες.   
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Ζηµιά που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε 
µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εκτός από 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή ανωτέρας βίας οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 45 του Π.∆.609/85. 

 
  

Άρθρο 45ο Ασφάλιση του έργου 
 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο και στο όνοµά του και στο όνοµα του Ερ-

γοδότη για κάθε ζηµιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ανώτερη βία, για την οποία είναι υπεύ-
θυνος βάσει των όρων της σύµβασης και µε τρόπο ώστε ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος να καλύπτονται για 
ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζηµιάς που θα γίνει κατά τον 
χρόνο εγγυήσεως, οφειλοµένη σε αιτία που ανάγεται στην πριν από την ένταξη της συντήρησης περίοδο, 
καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζηµιάς που θα προξενηθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υπο-
χρεώσεών του. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει : 
α. Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου ως και των τµηµάτων 

των βοηθητικών εργασιών. 
β. Ολόκληρη την αξία των υλικών, του εργοταξιακού εξοπλισµού και των λοιπών ειδών που προ-

σκοµίσθηκαν από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο.  
Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε ανεγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία και 

υπό όρους της έγκρισης του Εργοδότη (η µη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στον επιβλέποντα µηχανικό το ή τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου 
να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 46ο Ζηµιές σε τρίτους και στις περιουσίες τους - Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, 
υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών 
ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του προσωπικού του και του 
προσωπικού της επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα µέσα για την εκτέλεση 
των εργασιών τα οποία χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από 
κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσµατα, τόσο κατά τις ηµέ-
ρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ηµέρες και ώρες που δεν γίνονται. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το Ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκοµίσει δεκαπέντε (15) 
ηµέρες µετά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης.  

Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόµενο από την εργολαβική σύµβαση χρόνο, δηλ. 
από της υπογραφής της σύµβασης µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου και για ποσό που καλύπτει κά-
θε πιθανή βλάβη περιουσίας καθώς και σωµατική βλάβη τρίτων συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του 
προσωπικού του και εκείνου της επίβλεψης το οποίο και ορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συµβατι-
κού προϋπολογισµού του έργου.  

Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του Εργοδότη, 
του Αναδόχου, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών, καθώς και κάθε εργαζόµενου ο οποίος έχει 
οποιαδήποτε σχέση µε τον Ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα µπορού-
σε να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως 
υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολούµενου 
για το έργο προσωπικού. 

Άρθρο 47ο Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων  

Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους Νόµους, δια-
τάγµατα αστυνοµικές, διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε 
την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

Κατ’ ελάχιστον στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται: 
 Απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας κατά την περίοδο κατασκευής του Έργου (Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 
17/96). Επίσης, απασχόληση Συντονιστή Ασφαλείας τόσο κατά την µελέτη του Έργου, όσο και κατά την φά-
ση της εκτέλεσής του (Π∆ 305/96). 
 Απασχόληση Γιατρού Εργασίας, στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των απασχολουµένων στο 
εργοτάξιο υπερβαίνει τους 50 (Ν. 1568/85, Π∆ 17/96). Στις περιπτώσεις που στο Έργο χρησιµοποιούνται 
αµίαντος, βενζόλιο (διαλύτης), µόλυβδος (π.χ. συνεργείο µπαταριών οχηµάτων), καρκινογόνες ουσίες (π.χ. 
πίσσα), βιολογικοί παράγοντες (π.χ. απορρίµµατα) και από την εκτίµηση των κινδύνων καταδεικνύεται κίν-
δυνος, για  την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζοµένων τότε η υποχρέωση απασχόλησης Γιατρού Εργασίας 



 22 

επεκτείνεται και όταν απασχολούνται λιγότεροι από 50 εργαζόµενοι. Η ανάθεση των καθηκόντων των Τεχνι-
κού Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας καθώς και του Γιατρού Εργασίας γίνεται 
εγγράφως και κοινοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας. 
 Η παρακολούθηση και αναπροσαρµογή του Σχεδίου  και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας γίνεται σε συ-
νάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε αυτός να 
περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του 
έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται 
µε ευθύνη του ΚτΕ. Κατά την εκτέλεση τον έργου, το σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας τηρούνται 
στο εργοτάξιο µε ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρ-
χών. 
 Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς την Αρµόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας (Π∆ 305/96). Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο πρέπει να αναρτάται στο εργοτάξιο και αποσκοπεί 
στο να διαβιβάσει στους φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο της Ασφάλειας και της Υγείας στους 
χώρους εργασίας, τις αναγκαίες πληροφορίες για το 'Έργο πριν από την έναρξη των εργασιών. 
 Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, θεωρηµένο από την αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας (Ν. 1568/85). 
 Ηµερολόγιο Ασφάλειας (Π∆. 1073/81). 
 Βιβλίο Καταγραφής Ατυχηµάτων και Πίνακας Ατυχηµάτων µε απουσία από την εργασία µεγαλύτερη των 
3 ηµερών (Π∆ 17/96). 
 Εκπαίδευση του προσωπικού, (Π∆ 17/96) αρχική και επαναλαµβανόµενη κατά περιόδους. Η εκπαίδευση 
τεκµηριώνεται εγγράφως (ηµ/νία, θέµατα, εισηγητής, υπογραφές συµµετεχόντων), ώστε να µπορεί να ελεγ-
χθεί από τις αρχές. 
 Ενηµέρωση του προσωπικό µε γραπτές οδηγίες για την υφιστάµενη νοµοθεσία για ασφάλεια και υγεία 
της, εργασίας για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυ-
τούς. 
 Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης (πχ. σεισµός, πληµµύρα, κατολίσθηση, πυρκαγιά) και κοινοποίησή 
του στον ΚτΕ. Τα µέτρα Α’ Βοηθειών και εκκένωσης των χώρων από εργαζόµενους σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στο µέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων του εργοταξίου 
και θα λαµβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που τυχόν είναι παρόντα. Επίσης, οργάνωση κατάλληλης υπο-
δοµής και εξασφάλιση των κατάλληλων διασυνδέσεων µε αρµόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν άµεσα θέµατα επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας. 
 Μετρήσεις των φυσικών και χηµικών βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, σκόνη, επικίνδυνα αέρια. κλπ.) 
που είναι εκτεθειµένοι οι εργαζόµενοι. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων καταγράφονται σε ειδικό για το 
σκοπό αυτό βιβλίο (Ν. 1568/85, Π∆ 17/96). 
 Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις και χώρους εργασίας για την 
ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζόµενους, περιλαµβανοµένων των ελέγχων του εξο-
πλισµού παροχής πρώτων βοηθειών. 
 Εφαρµογή όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από τη µεταφορά, 
αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ., ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την 
αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή 
παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες, και γενικότερα τήρηση των προβλέψεων της νοµοθεσίας (ΚΜΛΕ). 
 Χορήγηση σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου. στο προσωπικό επίβλεψης του ΚτΕ (συµπεριλαµβανο-
µένων και των συµβούλων Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 
χώρο του έργου των απαιτούµενων κατά περίπτωση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ). Η χορήγηση των 
ΜΑΠ στους εργαζόµενους πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εκπαίδευση για την ορθή χρήση, αποθήκευση 
και συντήρησή τους. Επίσης από ειδική σήµανση των χώρων εργασίας στους οποίους επιβάλλεται η χρήση 
των ΜΑΠ. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή φωτεινών 
σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και 
συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των 
εργοταξίων ή και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε αυτές. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, εγκα-
ταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας καθώς και προστασίας του προσωπικού από τις δυσµενείς καιρικές συν-
θήκες (ψύχος, βροχή, καύσων). 
 Περίφραξη και σήµανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχοµένων 
τροχοφόρων. ∆ηµιουργία ασφαλών διόδων για τη διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σηµεία πού οι 
εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους. Επίσης περίφραξη του εργοταξίου προς απο-
φυγήν εισόδου ατόµων µη εχόντων εργασία καθώς και ζώων. 
 Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφαλείας της εργασίας. 
 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόvoς και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση των ενδε-
δειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων 
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ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από 
αυτή θα εφαρµόζονται οι διεθνείς σχετικοί κανονισµοί. 
 Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η ευθύνη του αναδόχου για συντονισµό των υπεργολάβων και των δραστηριο-
τήτων που έχει υπό τον έλεγχό του, για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των επαγγελµα-
τικών κινδύνων, την αλληλοενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων και την ενηµέρωση από αυτούς των εργα-
ζοµένων και των εκπροσώπων τους για τυχόν κινδύνους. 
  
 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυ-
πολογιστεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές Τιµολογίου 
Προσφοράς αυτού. 
  
                                                                                                     Ο Μελετητής 
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