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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους Ειδικούς Συµβατικούς και
Τεχνικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράµµατα, τα σχέδια, τις διατοµές και τις έγγραφες εντολές
της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί το έργο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(βάση καταγεγραµµένων αναγκών)»
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης µε αριθµ. 2/17-04-2013, δαπάνης
300.000 € από τα οποία τα απρόβλεπτα έξοδα είναι 30.713,24€ και ο Φ.Π.Α. 56.097,56€ .

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας
Ως συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 5
της ∆ιακήρυξης. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των
συµβατικών στοιχείων επικρατέστερο είναι το προηγούµενο κατά σειρά στον πίνακα αυτόν
του παραπάνω άρθρου της διακήρυξης, δηλαδή, η σειρά ισχύος αυτών ταυτίζεται µε την
σειρά αναγραφής στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει το
εργολαβικό συµφωνητικό, όπως υπογράφεται µετά την απόφαση για κατακύρωση της
∆ηµοπρασίας, µε την οποία είναι σύµφωνο.
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Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα παρακάτω:
• Το συµφωνητικό.
• Η αναλυτική διακήρυξη.
• Η Οικονοµική Προσφορά.
• Το Τιµολόγιο Μελέτης.
• Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
• Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους.
• Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
• Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
• Τα συνηµµένα σχέδια της Υπηρεσίας.
• Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και
οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
• Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
• Το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.).
• Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.), ο οποίος τηρείται από τον Ανάδοχο και ο
οποίος ακολουθεί το έργο µετά την υπογραφή της Σύµβασης.
Συµβατική επίσης ισχύ έχουν επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα και:
1. Τα εγκεκριµένα Τιµολόγια του άρθρου 17 του Ν.3669/2008.
2. Οι Ευρωκώδικες
3. Οι πρότυπες Τεχν. Προδιαγραφές (Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε)
4. Οι Προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί που ισχύουν
Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί :
1. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) Έργων Οδοποιίας, έκδοσης 1966 και
µετά, της τ. ∆ιεύθυνσης Γ3/β του Υπουργείου ∆.Ε.
2. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964)
που δεν έχουν καταργηθεί, της τ. ∆ιεύθυνσης Γ3/β του Υπουργείου ∆.Ε.
3. Το τεύχος "Πινακίδες σηµάνσεως οδών" του τµήµατος κυκλοφορίας (Α6) του Υπ.∆.Ε
έκδοσης 1974, και οι προδιαγραφές Σ310, Σ311/ΥΠΕΧΩ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Β954/31.12.1986).
Επιπλέον, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ - Σ-307 και Σ-308
(ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της διαγράµµισης, η Οδηγία
τρόπου διαγράµµισης (ΚΕ∆Ε 1982), η Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες
(µάτια γάτας) των οδών (∆3/1990), η Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώµατος
(∆14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Για τις ανάγκες οριζόντιας σήµανσης
αυτοκινητοδρόµων, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79)
και επιβάλλεται τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωµάτων υψηλής ποιότητας.
4. Ειδικά όσον αφορά στην κατακόρυφη σήµανση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99
(ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ Σ-301, Σ-302,
Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήµανσης, η οδηγία 192 της ΓΓ∆Ε (∆ΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέµατα σήµανσης που δεν καλύπτονταν
από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, η Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓ∆Ε (ΦΕΚ 953
Β’/24-10-97) για την επιλογή αντανακλαστικών µεµβρανών, κατά περίπτωση, και τον
καθορισµό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) οι
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ΠΤΠ Σ-310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) για τις χρωµατικές συντεταγµένες και τα
χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών µεµβρανών τύπων Ι και ΙΙ, οι ΠΤΠ Σ-301-75 και Σ302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά
µε την ποιότητα του αλουµινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-76), η ΠΤΠ για τους
στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), όπως συµπληρώθηκε µε την
διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-10-80 και η Τεχνική Προδιαγραφή ∆Κ8 (ΕΗ 3/ο/107/22-1-86)
για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες.
5. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοση 1966, της τ. ∆ιεύθυνσης ∆2 του
Υπ.∆.Ε όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα.
6. Οι τεχνικές Προδιαγραφές Προµήθειας Συρµατοπλεγµάτων και Σύρµατος Ραφής,
έκδοσης 1973, της τ. ∆ιεύθυνσης ∆4/δ του Υπ. ∆.Ε.
7. Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τους
Κανονισµούς της Υπηρεσίας, και τους κανονισµούς DIN ισχύουν για µεν τις κατασκευές
οι Πρότυπες Προδιαγραφές του Bureau of Public Roads (Standard Specification for
Construction of Roads and Bridges of Federal Highway Projects EP-GI (161, January
1961), για δε τις δειγµατοληψίες και τον έλεγχο των υλικών οι προδιαγραφές και οι
µέθοδοι δειγµατοληψίας και ελέγχου της American Association of State Highway Officials
(A.A.S.H.O) και συµπληρωµατικά οι αντίστοιχες της American Society of Testing and
Materials (A.S.T.M) σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
8. Οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ αυτή.
9. Το Π.∆. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών και τεχνικών προδιαγραφών µελετών", όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 515/05.10.1989.
Ε
10. Αρ. Σχεδ. 103/1/1 /60-62 "∆ιαµόρφωσις διατοµών Ελληνικών οδών".
11. Οι σχετικές εγκύκλιοι, ισχύοντες κανονισµοί και διατάξεις.
12. Η προδιαγραφή 93/6/08.01.1988 µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών (ΦΕΚ 189
Β/6.04.1988).
13. Ο κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την ∆14/19164/28.03.1997
απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 315 Β/17.04.1997).
14. Ο Νόµος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής
∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α’ 116/18-6-2008)

ΑΡΘΡΟ 4ο : Υλικά εργασιών
Για την εκτέλεση εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών µε την
επιφύλαξη όσων ορίζονται στους ειδικούς όρους για αντιολισθηρούς τάπητες θα
χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στις αντίστοιχες Π.Τ.Π., τα κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα των
βραχωδών εµφανίσεων και των λατοµείων της περιοχής ή άλλου καταλλήλου λατοµείου,
καθώς και κατάλληλα υλικά αµµορυχείου αλλά µε συντελεστή φθοράς σε τριβή και κρούση
(Los Angeles) όχι µεγαλύτερο από τον καθοριζόµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές. Η
Υπηρεσία δεν παραδίδει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή βραχώδη εµφάνιση (οι τιµές
µονάδας των σχετικών κονδυλίων της µελέτης παραµένουν σταθερές ανεξάρτητα από το
λατοµείο που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος). Τα επιχώµατα θα κατασκευαστούν από
κατάλληλα προϊόντα ορυγµάτων (Π.Τ.Π. Χ-1, παρ. 2.9.2.2). Στην περίπτωση που δεν
επαρκούν τα προϊόντα ορυγµάτων θα χρησιµοποιηθούν δάνεια υλικά, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2.9.3.1 της Π.Τ.Π. Χ-1, µε αµµοχαλικώδη σύσταση ή
αµµοχάλικα ποταµού που θα βρεθούν µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
1. Ο ανάδοχος εποµένως θα µεριµνήσει να βρει, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά, τις
κατάλληλες πηγές λήψης υλικών η ακόµη, για να προµηθευτεί υλικά από τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις λατοµείων - αµµορυχείων που λειτουργούν ήδη στις παραπάνω περιοχές.
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Στην περίπτωση αυτή το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει
εκτάσεις κατάλληλες για την παραγωγή υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος.
2. Πρέπει εποµένως αυτός, στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να
συµπεριλάβει όλες τις από οποιονδήποτε λόγο, απαιτούµενες πρόσθετες δαπάνες για
την προµήθεια των αναγκαίων αργών υλικών από ιδιωτικά ή δηµοτικά λατοµεία ή για την
µίσθωση ή αγορά εκτάσεων όπου θα παράγει αργά υλικά, ή ακόµη και τις τυχόν
επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών,
αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για
προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης στις τιµές της προσφοράς του θα πρέπει να
περιληφθούν οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για
την προσπέλαση στις πηγές λήψης των υλικών, την µεταφορά τους απ' αυτές κλπ. ∆εν
αναγνωρίζεται καµιά αξίωση του αναδόχου να πληρωθεί επιπλέον αποζηµίωση εξαιτίας
τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών
εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης και απόδοσης
αυτών κλπ. Σηµειώνεται ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου το να
αφαιρέσει (µετά την αποκάλυψη κλπ.) υλικό που θα κριθεί ακατάλληλο κατά την διαλογή,
καθώς επίσης και η απαιτούµενη διαλογή, πολλαπλή θραύση, και το πλύσιµο του
υλικού, ώστε αυτό να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Π.Τ.Π.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών που
θα εκλεγεί από µέρους του να εξετάσει το υλικό που παρέχει αυτή µε φροντίδα και
δαπάνες του στο Περιφερειακό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης ώστε να διαπιστωθεί η
καταλληλότητά του και ότι είναι σύµφωνο µε τις σχετικές Πρότυπες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
4. Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται γενικά θα συνεχίζεται σε όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και κάτω
από την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Σχετικά πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Η Υπηρεσία πάντως µπορεί κατά την απόλυτη
κρίση της να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν εγγυώνται αναµφισβήτητα τις
απαιτούµενες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ποιότητα Υλικών (Απαιτήσεις - Μέθοδοι δοκιµασίας κλπ.)
1.Τα υλικά για την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας θα πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας και να υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για να πιστοποιηθεί ότι αυτά είναι
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές αυτής της Ε.Σ.Υ. ως προς τις φυσικές
και χηµικές ιδιότητες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες Π.Τ.Π. του Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων και τις εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν
γίνεται από επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων που ορίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία,
κατά τα άλλα σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 52 του Ν.3669/08 , όπως
κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08
3.Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα των υλικών που
υπεισέρχονται στις εργασίες και για το ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
(σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα, υδροφιλία κ.λπ.), γιατί εξυπακούεται
ότι µε την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών µε δόκιµα υλικά.
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Συνεπώς, αν µερικές πηγές υλικών είναι ή γίνουν ενδιαµέσως ακατάλληλες για την
παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας από µόνος του αυτά, να
αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές και αυτό αποτελεί συµβατική υποχρέωσή του και
ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του.
4.Κατά την παραγωγή αργών υλικών σκυροκονιαµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών
πρέπει να γίνεται συνεχώς παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος της σκληρότητας,
διαβάθµισης, πλαστικότητας και υδροφιλίας και να συντάσσονται δελτία ελέγχου
αντιστοίχως. Στα πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σηµειώνεται ότι
τα υλικά και οι εργασίες έχουν ελεγχθεί και βρέθηκαν σύµφωνες µε τις προδιαγραφές.
Για την εκτέλεση των δειγµατοληψιών και για τον έλεγχο των πάσης φύσεως υλικών
που χρησιµοποιούνται στο έργο ισχύουν αρχικώς οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι
ισχύοντες κανονισµοί της Υπηρεσίας.
Με τους ίδιους κανονισµούς και όρους θα ελέγχονται εργαστηριακώς και οι
εκτελούµενες εργασίες, ώστε να διαπιστώνεται η εκτέλεσή τους σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα οποιαδήποτε στιγµή να κάνει δειγµατοληψία και έλεγχο
της ποιότητας των υλικών και εργασιών και να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό τις εγκαταστάσεις,
µέσα και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος έχει υποχρέωση να διαθέτει τα παραπάνω
χωρίς πρόφαση στη διάθεση της Υπηρεσίας, µε τις απαιτούµενες δαπάνες όλων, οι οποίες
θα συµπεριληφθούν στα γενικά έξοδα, πέραν των όσων αναφέρονται στο Τιµολόγιο, χωρίς
αυτό να απαλλάσσει της ευθύνης τον ανάδοχο, τον µοναδικό και εξ ολοκλήρου υπεύθυνο
για την ποιότητα και έλεγχο των υλικών και εργασιών.
5.Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη να βρει
κατάλληλες θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των οποιωνδήποτε απαραιτήτων
υλικών και την τελική συµµόρφωσή του στις συµβατικές υποχρεώσεις, όσον αφορά την
παραγωγή υλικών, την απρόσκοπτη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών.
Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ’ αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την
απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε
χώρους, όπου παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των οχηµάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε
θα αποθέτονται ορισµένες ποσότητες υλικών σ’ αυτούς, χωρίς για το λόγο αυτό να εγείρεται
δικαίωµα του αναδόχου για αποζηµίωση λόγω προσθέτων ή πλαγίων µεταφορών,
φορτοεκφορτώσεων κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Φύλαξη υλικών έργων, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων
προστασίας βλαστήσεως.
1.Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και
µέσα, που έχει στα χέρια του, οποιασδήποτε φύσεως, περιλαµβανοµένης και ιδιοκτησίας
του δηµοσίου, καθώς επίσης και τις εκτελούµενες απ' αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις
του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτούµενη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής
θα εκτελούνται από τον εργολάβο χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. Σχετικές διαταγές της
Υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα
προστασίας, φυλάξεως ή διατηρήσεως λαµβάνονται από τον εργοδότη ∆ήµο και οι σχετικές
δαπάνες καταλογίζονται στον εργολάβο.
2.Ο εργολάβος οφείλει να έρχεται σε επαφή µε τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας
προκειµένου να του υποδείξουν τις ακριβείς θέσεις των δικτύων τους ώστε να παίρνει όλα
τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και διαφύλαξη αυτών, για την πρόληψη ζηµιών
ή διακοπής της λειτουργίας τους. Ζηµιές που έγιναν από αµέλεια του εργολάβου,
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επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των
ζηµιών γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του εργολάβου. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει κάθε πρόσθετο έργο που θα κριθεί απαραίτητο για την
εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων των Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας αλλά και για την µετατόπιση και επανασύνδεση τους σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Επίβλεψης.
Επίσης, ο εργολάβος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από
άλλους εργολήπτες ή τα συνεργεία του ∆ήµου, οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τον
εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών και δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του ή
εξαιρέθηκαν αργότερα και νόµιµα απ' αυτόν, καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτών ή
του εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται για την εκτέλεση του έργου µέσα ή
κοντά στο εργοτάξιό του.
3.Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση,
όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του
έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση
του εργοδότου. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη
δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας, η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των
µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ. (Ν.3669/08 άρθρ.37) , όπως κωδικοποιήθηκαν και
µε τον Ν.3669/08.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγυήσεις – Προθεσµίες αποπεράτωσης– Παράταση προθεσµιών Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Εγγυήσεις:
Οι εγγυήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης καθορίζονται
λεπτοµερώς στα άρθρα 15 και 17 αντίστοιχα της ∆ιακήρυξης.
Προθεσµίες αποπεράτωσης:
Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες (ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού) από την υπογραφή του
συµφωνητικού.
Παράταση προθεσµιών:
Παράταση της οριζόµενης προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο αν
επικαλεσθεί ότι αγνοούσε τις τοπικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης του έργου, ότι
αγνοούσε τον χρόνο εκµετάλλευσης των πηγών για τη λήψη υλικών για τεχνικά έργα,
οδοστρωσία και ασφαλτικά γενικά (λατοµεία κλπ.) ή για δάνεια υλικά επιχωµάτων
(χείµαρροι, ορυχεία κλπ.), ότι αγνοούσε πως τις πηγές λήψης υλικών, που θα
χρησιµοποιηθούν για την οδό, εκµεταλλεύονται συγχρόνως και άλλες τυχόν εν ενεργεία
εργολαβίες που βρίσκονται µέσα ή κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο εργολάβος που θα
αναδειχθεί είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις και να
κατασκευάσει νέες οδούς προσπέλασης χωρίς δαπάνη για το δηµόσιο).
Επίσης δεν αναγνωρίζεται παράταση στον ανάδοχο αν επικαλεσθεί ότι αγνοούσε την
κατάσταση των οδών προσπέλασης προς τις πηγές υλικών που θα χρησιµοποιηθεί, ή ότι
αγνοούσε τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες ή τη δυνατότητα να βρεθούν εργάτες,
µηχανήµατα κ.λπ.
Παράταση των συµβατικών προθεσµιών δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
36 του Π.∆. 609/1985 εκτελεστικό του Ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν.
2229/1994 και το Ν. 2372/1996 κι όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν.3669/08.
Η υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις που
αναγράφονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. αυτής και αυτό γιατί απαραίτητος όρος για την
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υποβολή της προσφοράς κατά τη δηµοπρασία θεωρείται η πλήρης µελέτη και γνώση των
παραπάνω συνθηκών.
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε ηµερών να υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε
προθεσµίες συνολικής και τµηµατικής περαίωσης, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου
5, § 4 του Ν. 1418/84 κι όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν.3669/08. Η Υπηρεσία εγκρίνει το
χρονοδιάγραµµα µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32, § 1, του Π.∆. 609/85 κι όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον
Ν.3669/08,
• Γραµµικό διάγραµµα χρονικού προγραµµατισµού, µε ποσοτική κατανοµή των εργασιών
κατά κονδύλιο και δαπάνη κονδυλίου ανά µήνα.
• Έκθεση που θα αναλύει και θα αιτιολογεί κατά πλήρη τρόπο τον προτεινόµενο
προγραµµατισµό και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί.
Εάν η έγκριση δε γίνει µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή αν δε ζητήσει γραπτά η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι
έχει εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα
κατασκευής του έργου, άρθρο 32, § 2, του Π.∆. 609/85 κι όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον
Ν.3669/08. Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει
πέραν των 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν οι
ποσότητες των εργασιών, άρθρο 32, § 43 του Π.∆. 609/85 κι όπως κωδικοποιήθηκαν µε
τον Ν.3669/08.
Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά
οι µέθοδοι εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο
αριθµός των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την
αξιοπιστία των προτάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή
του χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που
κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική
προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου.
Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές
υποχρεώσεις του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε
περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική
πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 5, § 4, του Ν. 1418/84 κι όπως
κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν.3669/08.
Επίσης, έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συµµορφωθεί προς τις
υποχρεώσεις του για την υποβολή χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και
τη µη συµµόρφωσή του προς τις – σύµφωνα µε τη σύµβαση – έγγραφες εντολές της
Υπηρεσίας.
Κατά την σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του
και το κυκλοφοριακό πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί µε την εκτέλεση των έργων που
προβλέπονται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών
συνθηκών υποδείγµατος της Υπηρεσίας και προσυπογραφόµενο καθηµερινώς απ’ αυτόν
και τον εκπρόσωπό του, αν αυτό ζητηθεί από αυτή (Π.∆. 609/85 άρθρο 33).
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ΑΡΘΡΟ 8ο : Υπέρβαση προθεσµιών - ποινικές ρήτρες
α. Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του
έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 3263/04 , όπως κωδικοποιήθηκαν
και µε τον Ν.3669/08.
β. Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται
όσα προβλέπει η § 2 του άρθρου 5 του Ν. 3263/04 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08, δηλαδή η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα
υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης
ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσα µε το είκοσι τοις εκατό
(20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις
επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής
προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της
µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του
συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν
συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν
συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α..
γ.
Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπαιτίας υπέρβασης ίση µε το
1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα
(30%) τοις εκατό της κάθε µιας προβλεπόµενης στη σύµβαση ενδεικτικής τµηµατικής
προθεσµίας. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση
των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) τοις
εκατό του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.
δ. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των
αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για
υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το
έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της.
10.5 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι
6, 7 και 8 του άρθρου 36, του Π.∆. 609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται στις µονάδες περατωµένης εργασίας ή
προµήθειας υλικών, δηλαδή οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που
αναφέρονται στη µελέτη, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, ανεξαρτήτως των µικρών ή
µεγάλων δυσχερειών, του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς άλλης πληρωµής ή
αποζηµιώσεως για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Ύστερα από τα
παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας
µηχανηµάτων δηλαδή τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, καθώς επίσης
και η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας (παραλαβής και
επιστροφής µηχ/τος), δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βλάβες, εορτές κ.λπ.), η επιβάρυνση
λόγω επισκευών και συντηρήσεως των µηχανηµάτων. Οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς
και επιστροφής µηχ/των και οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρά τους.
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β. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού
εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων, µηχανοδηγούς,
τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις,
δώρα εορτών κ.λπ.
γ. Οι δαπάνες των απαιτούµενων για κάθε είδος εργασίας υλικών µετά της
φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς τους µε κάθε πρόσφορο µέσο από τον τόπο
προµήθειας ή παραγωγής επί τόπου των έργων, καθώς επίσης και κάθε υλικού µη ρητώς
κατονοµαζοµένου, αλλά ενδεχοµένως απαιτουµένου για την πλήρη εκτέλεση κάθε
εργασίας.
δ. Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών και αποζηµίωση
εκτάσεων για την προσωρινή µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε. Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, υλικών και
µηχανηµάτων.
στ. Οι δαπάνες εκτελέσεως γενικώς ορισµένων εργασιών ή µέρους αυτών µε χέρια,
στις περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται να γίνει µε
µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.
ζ. Κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητώς αλλά είναι απαραίτητη για την καλή και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όπως αναφέρεται στην σχετική τιµή του τιµολογίου. Αξίωση
ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί εκ των υστέρων για τις ποσότητες των υλικών
που απαιτούνται για κάθε εργασία ή για την απόδοση των εργατοτεχνιτών ή για τις τιµές
των ηµεροµισθίων και υλικών ύστερα από τη συµµετοχή των αναδόχων στη δηµοπρασία.
Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται:
• Οι δαπάνες συµµετοχής στο διαγωνισµό, δηµοσιεύσεων διακηρύξεως, συνάψεως
συµβάσεως, εγκαταστάσεων εκτελέσεως και παραλαβής έργου.
• Οι µισθοί και κάθε είδους έξοδα αποζηµιώσεως, ασφαλίσεως και κινήσεως του
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. Οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως
του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και οι δαπάνες για την κανονική
λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση κ.λπ.).
• Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου,
καθώς επίσης και πάσης φύσεως αποζηµιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη,
έξοδα εγγυητικών επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές πάσης φύσεως
επιβαρύνσεις.
• Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και πάσης
φύσεως δοκιµές για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. Έξοδα
καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και αποκοµιδής των προϊόντων σε θέσεις
επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία.
Επίσης, βαρύνουν τον ανάδοχο: (α) οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που
πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη
συγχρόνου εκµεταλλεύσεως πηγών υλικών και από άλλη προγενέστερη εργολαβία, (β) οι
δαπάνες συµπληρώσεως και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών
έργων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο συνεπεία µικρών µεταβολών του άξονα της οδού
ή υδραγωγείου, υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά κατά την εκτέλεση του έργου καθώς και
προσαγωγή τους στις τυπικές διατοµές οδών κ.λπ., (γ) οι δαπάνες των τοπογραφικών
εργασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση
γενικά του έργου και τις επιµετρήσεις, δηλαδή αναπασσαλώσεως αξόνων οδών ή αγωγών
δικτύου χωροσταθµίσεως, λήψεως διατοµών κ.λπ., όπου αυτό απαιτείται ή αφορά
µικροπαραλλαγές υψοµετρικές ή οριζοντιογραφικές για την βελτίωση της κατά µήκος τοµής
ή της χαράξεως, (δ) οι δαπάνες λήψεως φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών
στοιχείων του εκτελουµένου έργου, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµετρήσεως κατ'
εφαρµογή του άρθρου 38 του Π.∆.609/1985 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη µη κατονοµαζοµένη ρητώς, αλλά αναγκαία για
την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή
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απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση µε τις κείµενες
διατάξεις από κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Τροποποιήσεις προϋπολογισµού
Αν κατά την εκτέλεση του έργου δηµιουργηθεί ανάγκη µεταβολής των ποσοτήτων των
εργασιών που αναφέρονται στο συµβατικό προϋπολογισµό ή προσθήκη νέων εργασιών,
απαιτείται η σύναψη σύµβασης. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από
«Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα» που ιδίως περιλαµβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές
µονάδος των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού του
αρχικώς ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης
και του προϋπολογισµού της προς κατάρτιση καινούργιας σύµβασης. Κατά τα άλλα
σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.∆.609/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το Π.∆.402/96 και το
Π.∆.286/94 και σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Π.∆.609/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 8 παρ.2 του Π.∆.368/94 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Καθορισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών
1. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται στο συµβατικό
τιµολόγιο, συντάσσονται για τις εργασίες αυτές νέες τιµές µονάδας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆.609/85, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 286/94 και
του άρθρου 8 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.1799/88 και
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.2229/94, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08.
Για τον καθορισµό νέων τιµών µονάδας θα ισχύει η ανάλυση αστικής οδοποιίας του
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς επίσης και η ανάλυση τιµών και το περιγραφικό τιµολόγιο
του Υ.∆.Ε. εκδόσεως 1975 (ΑΤΕΟ), που εγκρίθηκαν µε την υπ' αριθ. Γ3β/0/134-Ω εγκύκλιο
Α 101/2.6.75 αποφάσεως του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων για όσες τιµές δεν υπάρχουν
στην Ανάλυση Αστικής Οδοποιίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για τις επαυξήσεις των ηµεροµισθίων, λόγω ασφάλισης Ι.Κ.Α. κ.λπ., θα ισχύσει η
υπ'αριθ.203 Α81710/29.7.70 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
2. Οι τιµές µονάδας νέων εργασιών που κανονίζονται παραπάνω προσαυξάνονται κατά
το εργολαβικό ποσοστό και υπόκεινται στην έκπτωση της δηµοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Απολογιστικές εργασίες
1. Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά από τον ανάδοχο καταβάλλεται
σ' αυτόν η πραγµατική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών, που προκύπτει από τα
νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής (η οποία δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας και
πιστοποιείται στον ανάδοχο του έργου).
2. Στην παραπάνω αξία των απολογιστικών εργασιών καταβάλλεται στον ανάδοχο
εργολαβικό ποσοστό 18% ( δεκαοκτώ τοις εκατό), το οποίο υπόκειται στην έκπτωση της
δηµοπρασίας.
3. Οι επιβαρύνσεις του ανάδοχου για κάθε είδους εισφορές ή κρατήσεις οποιουδήποτε
τρίτου (εκτός φόρου εισοδήµατος και τέλος χαρτοσήµου), όπου αντιστοιχούν στις
πληρωµές για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, καταβάλλονται απ' ευθείας από τον
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ανάδοχο και αποδίδονται στην συνέχεια σ' αυτόν µαζί µε το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο
κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας.
Γενικά, για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42
του Π.∆.609/85.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Προκαταβολές
Για τη συγκεκριµένη εργολαβία καµία προκαταβολή δεν θα δοθεί στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Ισχύουσες διατάξεις
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή
του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων1:
1.

Ο Ν. 1418/84 - «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 23
Α’/84) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ιδίως µε τους Νόµους :











Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 94/05-06-1992)
Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α΄ /13-8-1994)
Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/14-09-1995)
Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 29/28-02-1996)
Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180/6-8-2001)
Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α/31-12-2003)
Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004)
Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005)
Ν. 3481/06 (Φ.Ε.Κ. 162 Α΄ 2/8/2006)
Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 116/18-6-2008)

2.

Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών
επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων
ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 82/1996 και
Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά το
Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄279), ΚΥΑ αριθµ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1637) και
υπουργική απόφαση αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)].

3.

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 25/86) και
Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α΄
137/24-8-93)
Ν. 2362/95 - ∆ηµόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α’/95)
Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/05 ,
Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυµβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄ /28-091999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ.
242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002),
3310/2005
(Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279)
Το άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/15-9-2011 για κράτηση 1‰ υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
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Η υπ’ αριθµ. 36259/1757/Ε103/2010 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις» (ΑΕΚΚ) (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010)

4.

Το Π.∆. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄/85) - Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ιδίως µε τα:
 Π.∆. 286/94, (Φ.Ε.Κ. Α΄ 148/94)
 Π.∆. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201/94)
 Π.∆. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α΄ 166/97)
 Π.∆. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α΄ 207/97)
 Π.∆. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187 Α΄ /16-09-1999)

5.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα,
Απόφαση, ερµηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της Σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
• Οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (Κ.∆.Ε.) - «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ.116Α΄/18-06-2008).
• Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων
µε µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ (άρθρο 15 του Ν.2328/85 - (ΦΕΚ 159 Α΄/95), άρθρο 11
του Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/ 96), Ν.2533/97 (ΦΕΚ 228 Α΄/97 ).
• Οι διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86) και
i. Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α' 137/24-8-93)
ii. Ν. 2362/95 - ∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α΄/95)
iii. Ν. 2522/97 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό έλεγχο (ΦΕΚ Α' 178/97)
iv. Ν.3021 /2002 (ΦΕΚ Α. 143/19-6-2002)
v. Ν.3090/2002 (ΦΕΚ. 329Υ24-12-2002)
• Π.∆.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε
θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως αυτό
τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από
τα παραπάνω νοµοθετήµατα ισχύουν το Π.∆. 28/80 και ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/86-2006).
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Χρηµατοδότηση και κρατήσεις για τρίτους
Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. µε Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις προβλεπόµενες κρατήσεις και να
προσκοµίζει τις αντίστοιχες αποδείξεις πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς
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και για κάθε άλλη νόµιµη κράτηση για το ∆ηµόσιο ή τρίτους. Επί των λογαριασµών του
έργου καταβάλλεται κράτηση 6‰ υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (αρ. 27 παρ. 34 και 35 Ν. 2166/1993)
και 1‰ υπέρ της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011). ∆εν απαλλάσσονται από
φόρους και δασµούς τα καύσιµα και λιπαντικά που χρησιµοποιούνται από τους ιδιώτες
εργολάβους για την εκτέλεση έργων ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων, για την ασφάλιση
του προσωπικού στο Ι.Κ.Α. κλπ. ∆ιευκρινίζεται ότι, εάν µετά την ηµέρα του διαγωνισµού
επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη, κρατήσεις κλπ ή καταργηθούν παλαιοί, θα ισχύουν τα
προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/1985 , όπως κωδικοποιήθηκαν και
µε τον Ν.3669/08.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Θεσ/νίκης τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που αυτό
δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Σε περίπτωση µη προσκοµίσεώς τους, η Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση στους εκδιδόµενους κάθε
φορά λογαριασµούς πληρωµής του µέχρι και του χρόνου προσκοµίσεως των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
Αν ο ανάδοχος δεν συνάψει τις παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα,
η επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή στην καταβολή των
ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κρατεί τις γενόµενες δαπάνες
από τους λογαριασµούς του αναδόχου.
Ο τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός θα εκδοθεί µετά την έγκριση από τη Νοµαρχία
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου. Για την εξόφληση του λογαριασµού
αυτού υποχρεούται ο ανάδοχος να προσκοµίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση του Ι.Κ.Α., του
Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνικών ∆οµικών και Ξυλουργικών Εργασιών,
ότι ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του ή ότι δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή και του
Επικουρικού Ταµείου στην περιοχή που εκτελείται το έργο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. Στις τιµές του προϋπολογισµού και το
τιµολόγιο µελέτης και προσφοράς δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται και
αναγράφεται ξεχωριστά. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απόδοση του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Τεύχη καταµετρήσεως - Αφανείς εργασίες - Χαρακτηρισµοί.
1.Ο επιβλέπων σε κάθε επίσκεψή του στα έργα καταµετρά τις εργασίες που
εκτελέσθηκαν από την προηγούµενη επίσκεψή του, υποβοηθούµενος για την εργασία αυτή
από τον εργολάβο, ο οποίος παραδίδει για έλεγχο τα επιµετρητικά στοιχεία και τα
σκαριφήµατα που τα συνοδεύουν. Επίσης, καταµετρούνται ή ελέγχονται τα υλικά που
προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο.
2.Για κάθε εργασία που δεν µπορεί να καταµετρηθεί ή να ελεγχθεί, κατά την
παραλαβή, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. Αφανείς εργασίες χαρακτηρίζονται οι
εκσκαφές θεµελίων, γενικές εκσκαφές, σωληνώσεις, σιδηροί οπλισµοί, καθαιρέσεις κ.λπ.,
καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία που δεν θα είναι εµφανής και δεν θα µπορεί να
καταµετρηθεί στην τελική µορφή του έργου. Στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών
περιλαµβάνονται οι υπολογισµοί, τα σκαριφήµατα και διαγράµµατα για την πλήρη
επιµέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν.
3.Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις από τις συµβατικές
τότε, αν αυτές γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών
θα συνταχθούν µε βάση τις µικρότερες πραγµατικά διαστάσεις.
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Αν ο επιβλέπων, κατά τη µετάβασή του στο έργο, διαπιστώσει ότι υπάρχουν ουσιώδεις
διαφορές, οι οποίες µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου,
σύµφωνα µε τον προορισµό του, τότε η Υπηρεσία διατάσσει τον ανάδοχο να εφαρµόσει τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
4.Αν από την σύµβαση προβλέπονται κονδύλια για τον προσδιορισµό των επί µέρους
ποσοτήτων, για τις οποίες απαιτείται η ποσοστιαία κατανοµή, η επιµέτρηση θα γίνεται
ύστερα από τον προσδιορισµό των ποσοστών κατανοµής (χαρακτηρισµό εργασιών). Ο
χαρακτηρισµός των εργασιών θα γίνει κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, πριν οι
εργασίες αυτές γίνουν αφανείς. Ο χαρακτηρισµός γίνεται από επιτροπή τεχνικών
υπαλλήλων που ορίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα άλλα σύµφωνα µε την
παρ.3 του άρθρου 38 του Π.∆.609/85 και την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1418/84 όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.2229/94, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08.
5.Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις
αρµοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των
ποσοτήτων επί τόπου.
6.Για τις µεταφορές χωµατισµών και υλικών οδοστρωσίας συντάσσεται επίσης
πρωτόκολλο µεταφοράς. Στους υπολογισµούς των όγκων δεν θα λαµβάνεται υπόψη ο
συντελεστής επιπλήσµατος.

ΑΡΘΡΟ 17ο : Πιστοποίηση αξίας εργασιών – Πληρωµές
1. Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και συνοδεύονται απαραίτητα από
αναλυτική επιµέτρηση κατ' άρθρο των εργασιών που εκτελέσθηκαν τελικά, όπως αυτές
καθορίζονται από το Συµβατικό Τιµολόγιο ή τις νέες τιµές µονάδας που εγκρίθηκαν. Οι
λογαριασµοί θα εκδίδονται ανάλογα µε την ολική δαπάνη του έργου, την προθεσµία
εκτελέσεως και την πρόοδό του και σε χρονικά διαστήµατα ενός µηνός.
2. Στην ολική αξία του λογαριασµού θα γίνεται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των
δόκιµων υλικών που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο.
3. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1418/84 και του άρθρου 40
του Π.∆.609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
4. Για την αναθεώρηση των τιµών ισχύει ο Ν. 1418/1984, άρθρο 10, όπως αυτό
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 2052/1992, το Ν. 2229/1994 και το άρθρο
2 του Ν. 2940/2001, καθώς επίσης το Π.∆. 609/1985, άρθρο 41, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε τη ∆17α/10/40/Φ.Ν. 294/07.12.1992 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. , όπως
κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08. Για την εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.
2940/2001 σε περιπτώσεις ασφαλτικών εργασιών µε ενσωµατωµένη τη δαπάνη
µεταφοράς οι συµβατικές αποστάσεις µεταφοράς θεωρούνται αυτές του άρθρου 10 της
παρούσας Ε.Σ.Υ. για ασφαλτικά έργα.

ΑΡΘΡΟ 18ο : Μελέτες
1. Η Υπηρεσία µπορεί να αναθέσει στον ανάδοχο την εκπόνηση οποιασδήποτε
συµπληρωµατικής µελέτης του έργου. Η εκπόνηση των µελετών και η αµοιβή των θα
γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν. Οι µελέτες αυτές θα γίνουν από τεχνικό µε
ανάλογα προσόντα και θα εγκριθούν αρµόδια.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προχωρήσει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή:
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•
•

•

•

•
•

Στην πασσάλωση, χωροστάθµηση του άξονα της οδού και στη λήψη διατοµών.
Στην τυχόν τροποποίηση των αρχικών στοιχείων και µελετών χάραξης της οδού
(εφόσον υπάρχει τέτοια) λόγω και των προδιαγραφών του άρθρου 2, και στην
διόρθωση, σύµφωνα µετά παραπάνω τροποποιηµένα στοιχεία των εγκεκριµένων
διαγραµµάτων κατά µήκος τοµής κλπ. Επίσης στην τυχόν προσαρµογή,
συµπλήρωση και τροποποίηση των οριστικών µελετών που θα παραδοθούν για
κάθε φύσης έργα που αφορούν την οδό και η οποία απαιτείται από τις συνθήκες
του εδάφους.
Στον έλεγχο και πύκνωση των υπαρχόντων ρεπέρ, πριν αρχίσουν οι εργασίες
κατασκευής του έργου και πριν επιδοθεί στην Υπηρεσία πίνακας που να περιέχει
όλα τα στοιχεία των ρεπέρ, ώστε αυτά να αποτελέσουν την οριστική αφετηρία για
τη µέτρηση των υψών. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε 15
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης να κάνει γνωστές στην Υπηρεσία τυχόν
ατέλειες των µελετών που του παραδόθηκαν.
Στην έρευνα αντοχής θεµελίωσης τεχνικών έργων η έδραση του σώµατος της
οδού (πρεσιοµετρήσεις, δοκιµαστική φόρτιση εδάφους κλπ), εκτός από
δοκιµαστική φόρτιση πασσάλων, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα στον ανάδοχο
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον διαταχθεί από την Υπηρεσία.
Στην έρευνα για να διαπιστωθεί η ανάγκη και να καθορισθεί το είδος και η έκταση
εκτέλεσης εξυγιαντικών κλπ έργων.
Στην εδαφοτεχνική έρευνα και µελέτη των εδαφών της ζώνης που καταλαµβάνει η
οδός και της καταλληλότητας των χωµάτων από ορύγµατα ή δάνεια, που
προορίζονται για την κατασκευή επιχωµάτων.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Ευθύνη εργολάβου

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για
την ποιότητα και αντοχή των έργων, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, τις οικείες
Π.Τ.Π. και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια µοναδικός υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος αυτών ενώ ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την υπηρεσία δεν
απαλλάσσει σε καµία περίπτωση τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή από οποιαδήποτε
άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικέ του υποχρεώσεις και τις διατάξεις που
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 20ο : Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος
Κάθε εργασία, η οποία κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρµογή
των εγκεκριµένων χαράξεων στο έδαφος, εκτελείται επιµελώς από τον εργολάβο µε οδηγίες
της Υπηρεσίας, η οποία θα ελέγχει την ακρίβεια αυτής, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά µέσα και προσωπικό
βαρύνουν τον εργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 21ο : Αρχαιότητες
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει αµέσως και χωρίς καµιά
καθυστέρηση στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσ/νίκης την πιθανή εµφάνιση, κατά την
κατασκευή των έργων, αρχαιοτήτων ή οποιασδήποτε φύσεως έργων τέχνης, για τα οποία
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις περί αρχαιοτήτων.
Σε περίπτωση καθυστερήσεως της προόδου των έργων, εξαιτίας των παραπάνω,
χορηγείται ανάλογος παράταση της συµβατικής προθεσµίας, µη αποκλειοµένης και της
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εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Π.∆.609/1985 , όπως κωδικοποιήθηκαν και
µε τον Ν.3669/08.
ΑΡΘΡΟ 22ο : Εγκαταστάσεις εργολάβου - Ύδωρ – Φωτισµός
Προσωρινά κτίσµατα, εργαστήρια, γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις µπορούν να
κατασκευαστούν από τον εργολάβο χωρίς καµιά οικονοµική επιβάρυνση του εργοδότη.
Οι προσωρινές αυτές εγκαταστάσεις και κτίσµατα θα παραµείνουν στην κυριότητα του
εργολάβου και θα αφαιρούνται µε δαπάνες του µετά την αποπεράτωση του έργου. Στην
περίπτωση που τα κτίρια αυτά θα γίνουν µε υλικά του εργοδότη θα παραµείνουν στην
ιδιοκτησία του.
ΑΡΘΡΟ 23ο : Χωµατουργικές εργασίες
1. Όπου απαιτείται οριζοντιογραφική και υψοµετρική βελτίωση της οδού, σύµφωνα µε
τα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως
πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση
διαθέσει τοπογραφικό συνεργείο για την οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση της
οδού και την λήψη των κατά πλάτος διατοµών της. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών
συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των σχετικών εργασιών του τιµολογίου της µελέτης.
Πάνω στην οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και κατά πλάτος διατοµές, ο επιβλέπων
µηχανικός θα χαράξει τη νέα ερυθρά, τον νέο άξονα της οδού και την οριστική διατοµή της
οδού.
2. Η πρότυπη τεχνική προδιαγραφή ΧΙ "Περί εκτελέσεως χωµατουργικών εργασιών
κ.λπ." συµπληρώνεται ως εξής:
α. Κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει
επιµεληµένη σήµανση της οδού και να υπάρχουν στις θέσεις που απαιτούνται ειδικοί
φύλακες επιµελούµενοι των όρων ασφαλείας της οδικής κυκλοφορίας. Ο ανάδοχος φέρει
ακέραιη την ευθύνη και υπόκειται στις συνέπειες του νόµου για κάθε τι που θα προκύψει
από αµέλειά του.
β. Για τα βραχώδη ορύγµατα, τα υλικά των οποίων θα χρησιµοποιηθούν στην
κατασκευή επιχωµάτων, έχει εφαρµογή η παράγραφος 2.9.5 της Π.Τ.Π. ΧΙ (διαλογή κ.λπ.
θρυµµατισµός των υπερµεγεθών βραχωδών υλικών εκσκαφής προς επίτευξη µικροτέρων
διαστάσεων από τις µέγιστες που προβλέπει η Π.Τ.Π., παραγωγή λεπτοκόκκου υλικού από
τον θρυµµατισµό, ανάµειξη κ.λ.π.) και η µετακίνηση αυτού κατά µήκος της οδού προς
επίτευξη σταθερού κ.λ.π. επιχώµατος και θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την
Π.Τ.Π. ΧΙ.
γ. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του αναδόχου επί των αναφεροµένων στην παρ.2β
της παρούσας δηλ., ότι καµιά πρόσθετη αποζηµίωση δεν θα του χορηγηθεί πέρα από τις
συµβατικές τιµές µονάδας του τιµολογίου, π.χ. για πιθανή προσκόµιση λεπτοκόκκου υλικού
από δανειοθαλάµους προς ανάµειξη, λόγω ανεπαρκούς θρυµµατισµού των βραχωδών
προϊόντων ή µη κινήσεως των λεπτοκόκκων υλικών των ορυγµάτων.
3. Η παρασκευαζόµενη µοναδική ή 1η στρώση υποβάσεως πάνω στους
διαµορφωθέντες πυθµένες των βραχωδών ορυγµάτων, καθώς επίσης και πάνω στην
επιφάνεια των επιχωµάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών ορυγµάτων, πρέπει να έχει
συµπυκνωµένο πάχος πάνω από τις εξάρξεις τουλάχιστον 8 εκατοστών. Η στρώση αυτή
αντικαθιστά την ισοπεδωτική στρώση των παρ.2,6,5 κ.λπ. 2,9,5,4 κ.λπ. της Π.Τ.Π. ΧΙ και θα
πρέπει να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις της Π.Τ.Π. 0-150.
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Επίσης, πάνω από την επιφάνεια των επιχωµάτων από αµµοχάλικο θα κατασκευαστεί
ισοπεδωτική στρώση (χαλαρού όγκου παρ.2.9.3.2. κ.λπ.) της Π.Τ.Π. ΧΙ δηλ., υπόβαση
ελάχιστου συµπυκνωµένου πάχους πάνω από τις εξάρξεις 8 εκατοστών, η οποία θα πρέπει
να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις της Π.Τ.Π. 0-150. Ο απαιτούµενος αριθµός
στρώσεων υποβάσεων, όπως παραπάνω περιγράφεται, θα καθοριστεί ύστερα από
εδαφοτεχνική µελέτη, η οποία θα γίνει µετά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών.
4. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του αναδόχου επί των προδιαγραφοµένων στη
Π.Τ.Π. ΧΙ "περί της κατασκευής του επιχώµατος" στις µικτές διατοµές, όπως και στις θέσεις
µε ισχυρές εγκάρσιες εδαφικές κλίσεις προς αποφυγή κακοτεχνιών και απώλεια των
προϊόντων των ορυγµάτων, καθώς επίσης και δηµιουργίας ζηµιών στις ευρισκόµενες
παρακείµενες ιδιοκτησίες (οικοδοµές, δένδρα, αγροί κ.λπ.), για τις οποίες υπεύθυνος αστικά
και ποινικά είναι εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος. Εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία
απώλεια προϊόντων ορυγµάτων, η αξία τους θα καταλογίζεται σε βάρος του αναδόχου του
έργου, διότι σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΧΙ αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου,
όπως τα κατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα των ορυγµάτων κινηθούν όχι προς απόθεση,
αλλά προς κατασκευή επιχωµάτων. Τα πλεονάζοντα κατάλληλα προϊόντα ορυγµάτων προς
απόθεση, ανεξαρτήτως του διαγράµµατος κινήσεως γαιών και των λοιπών στοιχείων της
µελέτης του έργου, θα χρησιµοποιηθούν, όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. ΧΙ, για την κατασκευή
επιχωµάτων προς διεύρυνση χοάνης ερείσµατος ή δηµιουργίας πλατυσµάτων κ.λπ. καθ’
όλο το µήκος της οδού µέχρι του δυναµένου να χρησιµοποιηθεί από την Υπηρεσία πλάτος
και όπου αυτά µπορούν να κατασκευαστούν, λαµβανοµένων υπόψη των εξής όρων:
Κατά την κατασκευή των επιχωµάτων για τη διεύρυνση του σώµατος της οδού,
δοθέντος ότι η εν λόγω διεύρυνση δεν έχει περιληφθεί στις κατά πλάτος τοµές κ.λπ. της
µελέτης, θα λαµβάνονται υπόψη ακόµη από την υπηρεσία, κατά την απόλυτη κρίση της, οι
δαπάνες που είναι αναγκαίες µετά από την κατασκευή αυτή, π.χ. ποσό για την κατασκευή
µεγαλύτερου ύψους τοίχου κ.λπ., οι οποίες και θα αποτελούν σε κάθε θέση της οδού τον
παράγοντα που θα ρυθµίζει το αυξηµένο πλάτος διατοµής επιχωµάτων από κατάλληλα
προϊόντα ορυγµάτων που περισσεύουν ή της µετακίνησής τους σε άλλες θέσεις της οδού,
όπου αυτό είναι εφικτό.
Η τιµή µονάδας του επιχώµατος (ανά µ3) είναι γενική και ισχύει τόσο για την
κατασκευή του σώµατος της οδού, όσο και για την κατασκευή αναχωµάτων της οδού για
την προστασία της από τα ύδατα των χειµάρρων της περιοχής.
5. Οι επενδύσεις των πρανών των επιχωµάτων, εκτός από τον εγκιβωτισµό του
οδοστρώµατος, θα γίνουν σε κατάλληλη εποχή του έτους και µε κατάλληλες φυτικές γαίες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες στη συντήρηση των πρανών κ.λπ.
(εργασία, υλικά).

ΑΡΘΡΟ 24ο : Οδοστρωσία – Ασφαλτικά
Ισχύουν οι σχετικές Ε.Τ.ΕΠ. για τα κεφάλαια Οδοστρωσίας και Ασφαλτικών.
1. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ΑΣ 19 θα είναι εντός
ορίων του παρακάτω Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ

1 :

Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µείγµατος αδρανών υλικών για
ασφαλτικό σκυρόδεµα κλειστού τύπου µε σκληρά ή ασβεστολιθικά
αδρανή .

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Ονοµαστικό άνοιγµα οπής
κοσκίνου κατά
AASHOTO M 92
(mm)
25,0
19,0
12,5
9,5
4,75
2,36
0,30
0,075

Τύπος ασφαλτοµείγµατος
ΑΣ 19
100
90 - 100
--------56 - 80
35 - 65
23 - 49
5 - 19
2-8

2. Η τελική κοκκοµετρική καµπύλη του µείγµατος των αδρανών υλικών προερχοµένη
από τη σύνθεση αυτών θα πρέπει να είναι οµαλή , παράλληλη µε τις οριακές
καµπύλες και κατά το δυνατόν να µην διέρχεται από την κρίσιµη ζώνη που
καθορίζεται στον παρακάτω Πίνακα 2. Η τελική καµπύλη του µείγµατος αδρανών
υλικών συνιστάται να διέρχεται κάτω από την περιοχή που ορίζεται από την
κρίσιµη ζώνη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Κρίσιµες ζώνες τελικής κοκκοµετρικής καµπύλης µείγµατος αδρανών
υλικών.
Ονοµαστικό άνοιγµα οπής
κοσκίνου κατά
AASHOTO M 92
(mm)
2,36
1,18
0,6
0,3

Τύπος ασφαλτοµείγµατος
ΑΣ 19
34,6 - 34,6
22,3 - 28,3
16,7 - 20,7
13,7 - 13,7

3. Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ΑΣ 19 ισχύουν τα κριτήρια του
παρακάτω Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ

3 :

Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος κλειστού τύπου για
οδοστρώµατα οδών και αεροδροµίων για όλες τις ασφαλτικές
στρώσεις.

Χαρακτηριστικά κριτήρια
Βαθµός συµπύκνωσης , κτύποι
Ευστάθεια , kN
Παραµόρφωση , mm
Κενά αέρος , (%)
Κενά που γέµισαν µε άσφαλτο , (%)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Για όλες τις κατηγορίες οδού
2 Χ 75
> 8,0
2,0 - 3,5 ή (<4,0)*
3,0 - 5,0
65 - 74
Για όλες τις περιπτώσεις
Ονοµαστικό
Για κενά αέρος
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Κενά συµπυκνωµένων αδρανών
(Κενά στο σκελετό των αδρανών)
%

µέγεθος
Μείγµατος
Αδρανών
(mm)
40
31,5
20
12,5
10

3%

4%

5%

> 10,0
> 11,0
> 12,0
> 13,0
> 14,0

> 11,0
> 12,0
> 13,0
> 14,0
> 15,0

> 12,0
> 13,0
> 14,0
> 15,0
> 16,0

* Το όριο αυτό χρησιµοποιείται για τροποποιηµένη άσφαλτο.
Το ασφαλτικό σκυρόδεµα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω
απαιτήσεις :
α) Ο λόγος παιπάλης / ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 0,6 έως 1,2.
β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών µεταξύ των ασφαλτικών δοκιµίων εκτελώντας
τη δοκιµή σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12697 - 12 και ΕΝ 12697 - 23 ή AASHTO
Τ 283 θα πρέπει να είναι για µεν την επιφανειακή στρώση > 80 % , για δε τις
λοιπές ασφαλτικές στρώσεις > 70 %. Τα δοκίµια θα παρασκευάζονται κατά τον ίδιο
τρόπο όπως τα δοκίµια Marshall.
4. Σχετικά µε τη σύνθεση - παραγωγή - διάστρωση - συµπύκνωση κ.λπ. του
ασφαλτοµείγµατος λεπτής αντιολισθηρής στρώσης 2,5 εκ. ισχύουν τα αναφερόµενα
στο παράρτηµα 1 της Ε.Σ.Υ. .
5. Οι ιδιότητες της τροποποιηµένης ελαστοµερούς ασφάλτου θα είναι σύµφωνα µε
τον παρακάτω Πίνακα 4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Ιδιότητες τροποποιηµένης ελαστοµερούς ασφάλτου.

Χαρακτηριστική
ιδιότητα
Εισδυτικότητα
στους 25ο C
Μάλθωση
Ελαστική
επαναφορά
Θραύση κατά
Fraass
Σταθερότητα
Αποθήκευσης
∆ιαφορά σηµείου
µάλθωσης

Μονάδες

Προδιαγραφόµενο
Όριο
(απαίτηση)

Κατηγορία
Σύµφωνα µε
ΕΝ 14023 pr
2003

ΕΛΟΤ ΕΝ 1426
ΕΛΟΤ ΕΝ 1427

0,1 mm
ο
C

25 - 55
> 70

3
4

ΕΝ 13398

%

> 70

3

Προδιαγραφή
ελέγχου

ΕΝ 12593
ΕΝ 13399
ΕΛΟΤ ΕΝ 1427

ο

C

<-7

4

ο

C

<5

2

Μετά από γήρανση κατά RTFOT (ΕΝ 12607)
Ποσοστό
∆ιατηρηθείσης
εισδυτικότητας
Αύξηση σηµείου
µάλθωσης
Ελαστική
επαναφορά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1426

ΕΛΟΤ ΕΝ 1427
ΕΝ 13398

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

%

> 45

4

C

< 10

3

%

> 50

4

ο
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ΑΡΘΡΟ 25ο : Τεχνικά έργα
Οι εργασίες των τεχνικών έργων θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων που συµπληρώνονται µε τα παρακάτω:
1. Τα πρωτόκολλα παραλαβής θεµελίων τεχνικών έργων, θα υπογράφονται από τον
επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο. Κατά την επιµέτρηση των εκσκαφών των θεµελίων
γενικά θα λαµβάνεται υπόψη το βάθος των θεµελίων, η πάνω στάθµη της κοιτόστρωσης, η
πάνω στάθµη της στέψης των θεµελίων του τεχνικού έργου και ο πυθµένας των θεµελίων.
Οι εκσκαφές από τη στάθµη της κοιτόστρωσης ή στέψης των θεµελίων θα υπολογίζονται
σαν γενικές εκσκαφές.
2. (α) Για τις συνηθισµένες κατασκευές από σκυρόδεµα των τεχνικών έργων θα
ισχύουν οι διατάξεις της αντιστοίχου Π.Τ.Π. εφόσον σ' αυτήν παραπέµπουν οι σχετικές
τιµές του Τιµολογίου, διαφορετικά θα εφαρµόζονται γι' αυτά τα παρακάτω:
(ι) Το από 18.2.54 Β.∆. "περί κανονισµού για τη µελέτη και εκτέλεση
οικοδοµικών έργων εξ οπλισµένου σκυροδέµατος".
(ιι) Το Π.∆. 244/1980 (ΦΕΚ 69/α/28.3.80) "περί κανονισµού τσιµέντου για έργα
από σκυρόδεµα, προεντεταµένο, οπλισµένο και άοπλο".
(ιιι) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, που εγκρίθηκε µε την
∆14/19164/28.3.97.
(β) Όπου στο τιµολόγιο και στη µελέτη των τεχνικών έργων αναφέρονται τάσεις
κ.λ.π. σύµφωνα µε τους κανονισµούς οικοδοµικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα
ισχύουν οι κανονισµοί αυτοί.
(γ) Για την κατασκευή ικριωµάτων των µεγάλων γεφυρών οι κόµβοι τους θα
κατασκευάζονται µε εντορµίες, κοµβοελάσµατα κ.λ.π. Ο ξυλότυπος θα κατασκευάζεται
µε πλανισµένες εσωτερικά σανίδες (ραµποτέ) που θα επαλείφονται µε κατάλληλα έλαια
και οι οποίες πρέπει να είναι εντελώς απαραµόρφωτες.
(δ) Για την επεξεργασία των ορατών επιφανειών των κατασκευών τεχνικών έργων
από σκυρόδεµα, η δαπάνη περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδος ανά κυβικό µέτρο
σκυροδέµατος. Στην περίπτωση που δεν θα εκτελεσθεί εντέχνως η εργασία µόρφωσης
των ορατών επιφανειών θα περικόπτεται, από αυτά που πρέπει να πάρει ο ανάδοχος, η
αξία της επεξεργασίας αυτής που δεν έγινε. Η αξία θα υπολογίζεται συµβατικώς µε τιµή
ίση προς το 5% της αξίας του κυβικού µέτρου του σκυροδέµατος (απλού ή οπλισµένου)
κατά τετραγωνικό µέτρο της επιφάνειας, την οποία έπρεπε να επεξεργασθεί και δεν
επεξεργάσθηκε. Για τυχόν µεγαλύτερη κακοτεχνία θα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο
άρθρο 46 του Π.∆. 609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08, όπως αυτό
ισχύει σήµερα.
Στην τιµή ανά µ3 των σκυροδεµάτων περιλαµβάνεται και η κατασκευή
3.
οποιωνδήποτε διαστάσεων και τύπου τεχνικού έργου, δηλαδή ορθοστάτες και
κιγκλιδώµατα, στηθαία γεφυρών γενικά, οχετοί πλακοσκεπείς ή θολωτοί, τοίχοι καθώς
επίσης και τα κρασπεδόρειθρα, οι υδραύλακες, τα φρεάτια κ.α., εκτός αν στο τιµολόγιο της
µελέτης προβλέπεται διαφορετικά.
4α. Για τεχνικά έργα, των οποίων η µελέτη έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τον DIN 1045, οι
κατηγορίες σκυροδέµατος θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή που θα ανταποκρίνεται στις νέες
κατηγορίες αυτού του DIN (δηλ. Β5, Β10, Β15, Β25, Β35 κ.λπ.). Σύµφωνα µε αυτές η
χαρακτηριστική αντοχή θα είναι αντιστοίχως ίση µε :

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Κατηγορίες νέου DIN 1045

Χαρακτηριστική αντοχή fck
(Mpa)

(kg/cm2)

B5

5

50

B 10

10

100

B 15

15

150

B 25

25

250

B 35

35

350

B 45

45

450

4β. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά σε τύπους σκυροδέµατος σύµφωνα µε το
Β.∆./18.2.1954 ή και την Π.Τ.Π. 504 τότε οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές αντοχές που θα
πρέπει να τηρούνται γι’ αυτή την εργολαβία δίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ fck ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ Β.∆. 18.2.1954 ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Τ.Π. 504
Κατηγορία σκυροδέµατος
Χαρακτηριστικές αντοχές
(MPa)
(kg/cm2)
Β 160
11,8
118
B 225
18,3
183
B 300
24,8
248
B 450
38,8
388
Σ 150
10,8
108
Σ 200
15,8
158
Σ 260
19,8
198
Σ 350
28,8
288
4γ. Οι κατηγορίες σκυροδέµατος που αναφέρονται στον Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος του έτους 1997 µε τις αντίστοιχες χαρακτηριστικές αντοχές που θα πρέπει
να τηρούνται γι’ αυτήν την εργολαβία δίνονται στον παρακάτω πίνακα :
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ fck ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 1997
Κατηγορία
Χαρακτηριστικές αντοχές
Χαρακτηριστικές αντοχές
σκυροδέµατος
κυλίνδρου fck, κυλ.
κύβου
fck, κύβου
(MPa)
(MPa)
C 8/10
8
10
C 12/15
12
15
C16/20
16
20
C 20/25
20
25
C 25/30
25
30
C 30/37
30
37
C 35/45
35
45
C 40/50
40
50
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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C 45/55
C 50/60

45
50

55
60

4δ. Από συµβατική πλευρά για την οικονοµική αντιστοίχηση των διαφόρων
κατηγοριών σκυροδεµάτων (κατηγορίες Β.∆./18.02.1954, DIN 1045/78, Κανονισµός
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος έτους 1997) θα έχει εφαρµογή στην παρούσα εργολαβία ο
κατωτέρω πίνακας αντιστοίχησης :
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(χρήση προσεγγιστική για συσχετισµό τιµολογίων κλπ.)
Κατηγορία Β.∆./18.2.1954
Κατηγορία Κ.Τ.Σ./1997
Κατηγορίας νέου DIN 1045
B 120
C 8/12
B5
B 160
C 12/15
B 10
B 225
C 16/20
B 15
B 300
C 20/25
B 25
C 25/30
C 30/35
B 35
B 450
C 35/40
C 40/45
B 45
C 45/50
C 50/55
B 55
Σαν κριτήριο αποδοχής των σκυροδεµάτων αυτής της εργολαβίας ορίζεται η θλιπτική
αντοχή κυβικών δοκιµίων ακµής 20 cm ή 15 cm και ηλικίας 28 ηµερών σύµφωνα µε το DIN
1045/1978 παρ.6.5.1 ή κυβικών δοκιµίων ακµής 15 cm και ηλικίας 28 ηµερών για τα
σκυροδέµατα που προβλέπει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, ο οποίος
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆14/19164/28.3.1997 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 315
Β/17.04.1997).
4ε. Ειδικότερα για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την τεχνολογία και την αποδοχή του
σκυροδέµατος αυτής της εργολαβίας θα ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆14/19164/28.03.1997 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ.
315 Β/17.04.1997) σε συνδυασµό µε το DIN 1045/1978, όπου απαιτείται.
5. Καθορίζεται ρητώς, ότι όλα τα λίθινα υλικά για το καθένα χωριστά τεχνικό έργο,
πρέπει να συγκεντρώνονται πριν από την έναρξη της κατασκευής του σε αποθήκες, που να
βρίσκονται σε κατάλληλες και ασφαλείς θέσεις του εργοταξίου, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο
ποιοτικός έλεγχος τους από την Υπηρεσία. Απαγορεύεται και τιµωρείται µε ποινή
απόρριψης η απ' ευθείας χρησιµοποίηση των υλικών που µεταφέρονται για ενσωµάτωση,
χωρίς να γίνει ο σχετικός έλεγχος από την Υπηρεσία. Η προµήθεια κ.λπ. των υλικών
περιλαµβάνεται στις δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Τα βάθη των θεµελίων των τεχνικών έργων της µελέτης µπορούν να αυξηθούν
εφόσον κατά την εκτέλεση τους παραστεί ανάγκη αυξήσεως τους εξαιτίας της κακής
ποιότητας του εδάφους θεµελιώσεως που αποκαλύπτεται µε έγκριση της Υπηρεσίας.
7. Εφόσον κατά τον χρόνο εκσκαφής των θεµελίων των τεχνικών έργων διαπιστωθεί η
ύπαρξη ύδατος, τότε θα γίνεται άντληση αυτού, αν το βάθος του ύδατος είναι µεγαλύτερο
του 0,30 µ.
8. Σύµφωνα µε την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή Β-13 ο ανάδοχος υποχρεούται
χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση να εκπονήσει τη µελέτη και τα σχέδια κατασκευής
κιβωτίων ή φραγµάτων από πασσαλοσανίδες και να τα υποβάλει εγκαίρως στην Υπηρεσία
για έλεγχο και έγκριση. Οι δαπάνες της µελέτης κ.λπ. περιλαµβάνονται στα γενικά και
επισφαλή έξοδα του εργολάβου.
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Οι πασσαλοσανίδες θα πληρωθούν ιδιαιτέρως µε τις τιµές των σχετικών άρθρων των
τιµολογίων ή µε κανονισµό νέας τιµής µονάδας αν δεν υπάρχει αντίστοιχη τιµή στο
Τιµολόγιο. Κατά την επιµέτρηση των εκσκαφών µέσα στα κιβώτια δεν θα αυξάνεται
περιµετρικά η επιφάνεια κατόψεως των κιβωτίων στη στάθµη του πυθµένα των θεµελίων,
αλλά θα λαµβάνεται ίση µε το περίγραµµα που καθορίζει η εσωτερική παρειά του κιβωτίου.
9. Για τις φάτνες από συρµατόπλεγµα ισχύει η έντυπη τεχνική προδιαγραφή της
∆/νσης Μελετών της Υπηρεσίας Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων
έκδοσης 1959, για δε το συρµατόπλεγµα οι τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων που ισχύουν όταν η προµήθεια αυτού γίνεται απ' ευθείας από το
∆ηµόσιο.
10. Όπου, από τη µελέτη ή ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, επιβάλλεται
βελτίωση του εδάφους θεµελίωσης των τεχνικών έργων αυτή θα γίνεται µε παρεµβολή
κοκκώδους υλικού και ρύπανση, όπως παρακάτω περιγράφεται:
α. Αφού γίνουν οι εκσκαφές µέχρι το µητρικό (παρθένο) έδαφος τουλάχιστο, θα
καθαριστεί ο πυθµένας των θεµελίων, θα γίνει µία διάστρωση πάχους µέχρι 5 εκατοστών
από άµµο ή λεπτόκοκκο θραυστό υλικό (αµµοχάλικο ή λίθινο) και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει συστηµατικό κοπάνισµα, που θα διαρκέσει 20' για κάθε τετραγωνικό µέτρο,
όπου θα χρησιµοποιηθούν συνήθεις µεταλλικοί κόπανοι. Όταν χρησιµοποιηθεί
µηχανοκίνητη τυπάδα µε πεπιεσµένο αέρα ή δονητής, το κοπάνισµα θα διαρκέσει από 2"
µέχρι 6" για κάθε τετραγωνικό µέτρο, θα ληφθεί δε µέριµνα ώστε η µέση υγρασία του
εδάφους να διατηρηθεί πολύ κατά της "ΟΠΤΙΜΑ" που θα προκύψει από αντίστοιχη δοκιµή
συµπυκνώσεως κατά PROCTOR. Σε εποχή ξηρασίας επιβάλλεται ανάλογο κατάβρεγµα.
Ύστερα από την πρώτη στρώση λεπτοκόκκου υλικού που περιγράφηκε παραπάνω θα γίνει
η διάστρωση χονδρόκοκκου θραυστού διαβαθµισµένου ή αυτούσιου υλικού. Το συνολικό
πάχος και των δύο στρώσεων θα είναι τουλάχιστον ίσο µε 15 εκατοστά και τέτοιο ώστε να
καλύπτεται η διαφορά µεταξύ µητρικού εδάφους και της στάθµης πλάκας θεµελιώσεως που
θα φαίνεται στα σχέδια της µελέτης.
β. Στην περίπτωση που η παραπάνω περιγραφόµενη διαδικασία δεν µπορεί να
εφαρµοστεί, τότε κατά την κρίση της Υπηρεσίας και ύστερα από έγγραφη εντολή της, θα
εφαρµόζεται η βέλτιστη, ανάλογα µε την περίπτωση.
11. Οι τιµές του τιµολογίου για τα τεχνικά έργα είναι συµβατικές και εφαρµόζονται για
την κατασκευή νέων τεχνικών έργων ή συµπληρώσεων και επεκτάσεων των παλιών
τεχνικών έργων που υπάρχουν και είναι αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Στην ανά
κυβικό µέτρο τιµή ετοίµου σκυροδέµατος περιλαµβάνονται εκτός από την προµήθεια,
µεταφορά και ενσωµάτωση όλων των απαιτούµενων υλικών και οι δαπάνες εκτέλεσης όλων
των εργασιών κατασκευής (ξύλινα ικριώµατα, ξυλότυποι, διάστρωση, δόνηση, κατεργασία
ορατών επιφανειών κ.λπ.), καθώς επίσης και κάθε δαπάνη κατασκευής νέας προσπέλασης
για την εξυπηρέτηση του έργου ή διαµόρφωσης παλιάς υπάρχουσας (τόσο για τις εργασίες
κατεργασίας του σκυροκονιάµατος όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες κατασκευής της
οδού), µεταφοράς και τοποθέτησης µε µηχανικά µέσα των προκατασκευασµένων
στοιχείων, των γεφυρών ή κατασκευής αυτών απ' ευθείας στην τελική τους θέση και οι
υπόλοιπες δαπάνες που απαιτούνται για πλήρως έτοιµη εργασία, όπως ορίζεται στην
Π.Τ.Π.504,Τ 110 κ.λπ., καθώς επίσης στο από 18.2.54 Β.∆. και Π.∆. 244/1980 και στους
κανονισµούς που ισχύουν DIN 1072-227 και τις σχετικές εγκύκλιες του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Έργων.
12. Σιδηρούς οπλισµός. Ο χάλυβας πριν από τη χρήση θα καθαρίζεται από τις
ακαθαρσίες, σκουριές κ.λπ. Πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή στη µορφή και την ακριβή
θέση τοποθέτησης του οπλισµού και στην καλή σύνδεση των συνεχών εφελκυοµένων ή
θλιβοµένων ράβδων µε τους οπλισµούς διανοµής και τους συνδετήρες.
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Η Υπηρεσία πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος θα ελέγχει αν είναι σύµφωνες
η διάταξη και οι διατοµές των οπλισµών µε τα εγκεκριµένα σχέδια. Επίσης, κατά τη
διάστρωση του σκυροδέµατος ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τον οπλισµό στην
κανονική του θέση.
Η απαιτούµενη επικάλυψη όλων των οπλισµών µε σκυρόδεµα πρέπει να
εξασφαλίζεται µε ανάρτηση των οπλισµών και χρησιµοποίηση ανάστροφων αναβολέων.
Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην πλευρική κάλυψη των
συνδετήρων. Ο οπλισµός της πάνω επιφάνειας των πλακών και δοκών πρέπει να
εξασφαλίζεται από βύθιση µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος.
Ο αριθµός των ενώσεων των εφελκυοµένων ράβδων για την αύξηση του µήκους τους
πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Οι ενώσεις αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται κατά
προτίµηση στις περιοχές των ασθενέστερων ροπών κάµψης, δηλαδή στις θέσεις
µηδενισµού τους, ο δε αριθµός των ενώσεων σε κάθε διατοµή δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το 1/5 του αριθµού των εφελκυοµένων ράβδων της. Για τα υπόλοιπα
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 39 του Β.∆. (ΦΕΚ 160/∆/26.7.54) , όπως
κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
13. Χρόνος διατήρησης και αφαίρεσης των ξυλοτύπων. Το χρονικό διάστηµα που
πρέπει να διατηρηθούν οι ξυλότυποι µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης του
σκυροδέµατος, εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, το είδος, το µέγεθος και τις
επιβαρύνσεις του έργου καθώς επίσης και από καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την
περίοδο σκλήρυνσής του.
Επιβάλλεται µεγάλη προσοχή για τα τµήµατα του έργου, τα οποία κατά την αφαίρεση
των ξυλοτύπων φορτίζονται από ολόκληρο το φορτίο που πάρθηκε κατά τον υπολογισµό ή
µε πρόσθετα φορτία κ.λπ. λόγω της στήριξης σ' αυτούς των ικριωµάτων των υπερκείµενων
κατασκευών.
Σε καλές καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία από +5 βαθµούς Κελσίου) και ξυλοτύπους
συνηθισµένων κατασκευών ισχύουν οι παρακάτω προθεσµίες διατήρησης των ξυλοτύπων:
1. Ξυλότυποι, πλευρικοί δοκών, υποστυλωµάτων κ.λ.π. 3 µέρες.
2. Ξυλότυποι πλακών συνηθισµένου ανοίγµατος 8 µέρες.
3. Ξυλότυποι δοκών γενικά και πλάκες µεγάλου ανοίγµατος (µεγαλύτεροι από 5µ.)
16 µέρες
4. Υποστυλώµατα ασφαλείας δοκών και πλακών µεγάλου ανοίγµατος (µεγαλύτερου
από 5µ.) 28 µέρες.
Σε φορείς ανοίγµατος µεγαλύτερου των 10 µ. ή µεγάλων διαστάσεων οι πιο πάνω
προθεσµίες διατήρησης των ξυλοτύπων πρέπει να παρατείνονται για κάθε µέτρο
ανοίγµατος, περισσότερο από 10 µέρες. Η παράταση αυτή για κατασκευή από κοινό
τσιµέντο θα είναι τριάντα (30) ώρες και για τσιµέντο υψηλής αντοχής µία (1) µέρα.
Αυτά ισχύουν για φορείς ανοίγµατος µέχρι και 20 µ. Οι προθεσµίες παραµένουν
σταθερές, δηλαδή η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται ύστερα από εντολή της
Υπηρεσίας βαθµιαία και χωρίς κρούσεις και δονήσεις. Αν κατά τη διάρκεια πήξεως
σκυροδέµατος υπάρχει παγετός οι προθεσµίες διατήρησης των ξυλοτύπων θα
παρατείνονται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια των παγετών. Ο ανάδοχος
υποχρεώνεται να ενισχύσει ή να αντικαταστήσει πιθανά φθαρµένα τµήµατα των
ξυλοτύπων, καθώς επίσης να αποσυνθέσει και ανακατασκευάσει τα πληµµελώς
κατασκευασθέντα ή τα µη σύµφωνα µε τις διαστάσεις των σχεδίων του ξυλοτύπου.
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ΑΡΘΡΟ 26ο : Εργαστηριακές δοκιµές και ποιοτικός έλεγχος των έργων
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε φροντίδα του και δαπάνες του τον
παρακάτω
ελάχιστο αριθµό εργαστηριακών δοκιµών (σύµφωνα και µε την Γ 1748/οικ/00188/18.01.1969
απόφαση του Υ.∆.Ε.).
A. Συµπυκνώσεις
α) Σκάφης ορυγµάτων ή έδρασης επιχωµάτων κάθε 300 m µήκους ή µικρότερου
τµήµατος σε κάθε κλάδο της οδού
∆οκιµή Ι
3
β)Επιχωµάτων και στρώσης εξυγίανσης κάθε 1.000 m συµπ. όγκου
∆οκιµή Ι
γ) Υποβάσεων και βάσεως σταθεροποιηµένων µηχανικά για κάθε στρώση
κάθε 300µ. µήκους κλάδου οδού
∆οκιµή Ι
δ) Βάσεων σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο κάθε 200 m µήκους κλάδου οδού
∆οκιµή Ι
ε) Ασφαλτικές επιστρώσεις κάθε 2.000 m µήκους κλάδου οδού
∆οκιµή Ι
Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης
α) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) οδοστρωσίας και ασφαλτικών
κάθε 300 m3
∆οκιµή Ι
β)Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β 450)
λεπτά σκυροδέµατα κάθε 200 m3
∆οκιµή Ι
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου
α)Αδρανή σκυροδεµάτων κάθε 300 m3
∆οκιµή Ι
3
β)Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών κάθε 500 m
∆οκιµή Ι
3
γ)Στρώσης εξυγίανσης κάθε 1.000 m
∆οκιµή Ι
∆. Υγεία πετρωµάτων
Για τα κάθε είδους αδρανή που προέρχονται από την ίδια πηγή κάθε 10.000 m3
ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από όπου λαµβάνεται αδρανές
υλικό µικρότερης ποσότητας.
∆οκιµή Ι
Ε. ∆οκίµια σκυροδέµατος
Ο έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα κανονισµό τεχνολογίας
σκυροδέµατος ήτοι λαµβάνοντας 6 δοκίµια από µία παρτίδα (σκυρόδεµα που διαστρώνεται
σε µία ηµέρα) ή 12 δοκίµια εφ' όσον η ποσότητα υπερβαίνει τα 150 m3.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Οι παραπάνω έλεγχοι αφορούν την περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης
των έργων και όχι την περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών οπότε οι πολλαπλές
δοκιµές που γίνονται για την ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον
ελάχιστο σύµφωνα µε το παραπάνω αριθµό δοκιµών.
β) Τα αποτελέσµατα των πιο πάνω δοκιµών υποβάλλονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία
µέσα σε δύο ηµέρες από την δειγµατοληψία αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Στο
ηµερολόγιο του έργου θα καταχωρούνται καθηµερινά, χωριστά σε ιδιαίτερη σελίδα οι
εργαστηριακές δοκιµές του αναδόχου µε λεπτοµέρεια.
Η Υπηρεσία είναι δυνατόν κατά την κρίση της να διατάξει τον ανάδοχο να τηρεί για ένα
µήνα αντιδείγµατα για όλες ή µέρος των εργαστηριακών δοκιµών που θα εκτελέσει
αυτός. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει και να ενηµερώνει συνέχεια σε
όλη τη διάρκεια του έργου, ένα διάγραµµα όπου να φαίνονται οι ακριβείς θέσεις στο έργο
από όπου έχει πάρει τα δείγµατα. Το διάγραµµα αυτό θα βρίσκεται κρεµασµένο στο
γραφείο του εργοταξίου. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε
δαπάνες του να κάνει συστηµατικό εργαστηριακό έλεγχο κατά την παραγωγή των υλικών
λατοµείου, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η οµοιογένεια και η καταλληλότητα αυτών
πριν ενσωµατωθούν στο έργο.
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γ) Οι δοκιµές που θα γίνουν µαζί µε τα ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµών γράφονται
σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις, τις τµηµατικές προσωρινές
επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους.
δ) Στην περίπτωση κατά την οποία όταν γίνει παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που
έγιναν στο έργο και των αντίστοιχων δοκιµών που προκύπτουν από τις προσωρινές
τµηµατικές επιµετρήσεις, προκύψει αριθµός δοκιµών που έγιναν, µικρότερος από τον πιο
πάνω καθορισµένο αριθµό δοκιµών, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα από 210
ΕΥΡΩ για κάθε δεκάδα δοκιµών που λείπουν.
Η ρήτρα αυτή κρατείται σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας που
επιβλέπει το έργο και αφαιρείται από τους λογαριασµούς του αναδόχου που θα
συνταχθούν. Ακόµη η ρήτρα αυτή είναι ανέκκλητος και δεν είναι δυνατόν ο αριθµός των
δοκιµών που λείπουν να καλυφθεί µε περισσότερες δοκιµές στα επόµενα στάδια
εργασίας.
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
α) Αδρανή Υλικά : Η παραγωγή των θραυστών υλικών για παρασκευή σκυροδεµάτων θα
γίνει από πετρώµατα που θα κριθούν κατ' αρχήν για παραγωγή τέτοιων υλικών µε
ευθύνη πάντοτε του αναδόχου. Αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές
Π.Τ.Π. από άποψη ποιότητας, κοκκοµετρικής διαβάθµισης κλπ και ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει τους απαιτούµενους εργαστηριακούς ελέγχους που
αναφέρονται πιο πάνω. Για σκυρόδεµα ανώτερης ποιότητας από το Β160 τα υλικά
πρέπει να ανταποκρίνονται στην σύνθεση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των σχετικών Π.Τ.Π. Η µελέτη σύνθεσης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο
µε δαπάνες του κατά το στάδιο παραγωγής των επιµέρους αδρανών υλικών.
Η υπηρεσία θα κάνει τον έλεγχο της µελέτης σύνθεσης των σκυροδεµάτων αφού
παραχθεί από τον ανάδοχο ολόκληρη η ποσότητα αδρανών υλικών που χρειάζεται για
τις αντίστοιχες εργασίες και αυτό, όπως τονίζεται και πιο πάνω, για να εξασφαλισθεί, η
οµοιογενής παραγωγή σκυροδέµατος σε έτοιµα και ελεγµένα υλικά και όχι σε υλικά
που δεν έχουν ακόµη παραχθεί. Αν τυχόν βρεθούν υλικά που έχουν παραχθεί όπως
αναφέρεται πιο πάνω µε την ευθύνη πάντοτε του αναδόχου, ακατάλληλα για την
σύνθεση σκυροδεµάτων, δηλαδή να µην είναι σύµφωνα µε τις σχετικές Π.Τ.Π.,
απορρίπτονται χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καµία αποζηµίωση.
β) Έλεγχος αντοχής : Για τον ποιοτικό έλεγχο του σκυροδέµατος, θα γίνονται από τον
ανάδοχο, µε δαπάνες του δοκιµές αντοχής σε θλίψη, σε πρότυπα δοκίµια που θα
λάβει κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος. Βέβαια ανάλογες δοκιµές θα γίνονται
και από την Υπηρεσία. Σχετικά θα εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα στον κανονισµό
τεχνολογίας σκυροδέµατος, που εγκρίθηκε µε την ∆14/19164/28.3.1997 απόφαση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 315 Β/17.4.1997), ενώ για τεχνικά έργα των οποίων η µελέτη
συντάχθηκε σύµφωνα µε το DIN 1045 θα εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα στον DIN
αυτό.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κάνει µε το εργαστήριό της τον έλεγχο των
οποιωνδήποτε υλικών και εργασιών από ποιοτική άποψη, ανεξάρτητα από τον
εργαστηριακό έλεγχο του αναδόχου. Ο εργαστηριακός έλεγχος βέβαια που θα γίνει
από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την
παραγωγή υλικών και την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πάντοτε µε δαπάνες του να παρακολουθεί συνέχεια τα
αργά υλικά για την κατασκευή ασφαλτοσκυροδεµάτων που παράγει µε ευθύνη του.
Η παραγωγή του θα γίνεται από πετρώµατα που έχουν κατ' αρχήν κριθεί κατάλληλα για την
παραγωγή θραυστών υλικών ασφαλτοσκυροδεµάτων µε ευθύνη πάντοτε του αναδόχου.
Από άποψη ποιότητας και ποσότητας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στην
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ιδανική σύνθεση του ασφαλτοσκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών
Π.Τ.Π. Η µελέτη σύνθεσης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο µε δαπάνες του στο στάδιο
παραγωγής των επιµέρους αδρανών υλικών.
Η Υπηρεσία θα κάνει έλεγχο της σύνθεσης των ασφαλτοσκυροδεµάτων αφού παραχθεί
από τον ανάδοχο ολόκληρη η ποσότητα αδρανών υλικών, που απαιτείται για τις αντίστοιχες
εργασίες (ή τουλάχιστον το µισό αυτής σε ειδικές επείγουσες κατά την κρίση της Υπηρεσίας
περιπτώσεις). Και αυτό θα γίνει, για να εξασφαλισθεί η οµοιογενής παραγωγή
ασφαλτοσκυροδέµατος σε έτοιµα και ελεγµένα υλικά και όχι σε υλικά που δεν έχουν ακόµη
παραχθεί. Αν τυχόν βρεθούν υλικά που έχουν παραχθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω µε την
ευθύνη πάντοτε του αναδόχου, ακατάλληλα για την σύνθεση ασφαλτοσκυροδεµάτων
δηλαδή να µη είναι σύµφωνα µε τις σχετικές Π.Τ.Π. απορρίπτονται χωρίς ο ανάδοχος να
δικαιούται καµία αποζηµίωση.
Ο ανάδοχος πρέπει συνέχεια να παρακολουθεί εργαστηριακά το ασφαλτοσκυρόδεµα που
παράγεται ως προς την κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος αδρανών σε χονδρόκοκκο
και λεπτόκοκκο αδρανές, το ισοδύναµον άµµου, την περιεκτικότητα σε άσφαλτο κλπ. Εάν
είναι αυτά σύµφωνα µε την µελέτη σύνθεσης που έχει ελέγξει η Υπηρεσία θα υποβάλλει
στην συνέχεια τα εξαγόµενα αποτελέσµατα σε τύπο ηµερήσιου δελτίου ανάλογα µε αυτά
που καθορίζονται από την παρ. 7.5 Π.Τ.Π. Α-265 "Ασφαλτικόν σκυρόδεµα" στην Υπηρεσία.
Οι τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών παραµένουν σταθερές ανεξάρτητα από το
ποσοστό της χρησιµοποιούµενης ανά µονάδα εργασίας, ασφάλτου βάσει της µελέτης
σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος ή ασφαλτοµείγµατος και ανεξάρτητα από τον
τρόπο προµήθειας (δηµόσιο ή εµπόριο, χύδην ή βαρέλια).

ΑΡΘΡΟ 27ο : Σήµανση εκτελούµενων εργασιών
Ο ανάδοχος έχοντας την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα λόγω των
έργων, χωρίς να εξαιρούνται και τα έργα που εκτελούνται απολογιστικά, είναι
υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να φροντίζει για τη
συντήρηση και αντικατάστασή τους όλα τα απαιτούµενα σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του
Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99), την Τεχνική Προδιαγραφή «Σήµανση εκτελούµενων οδικών έργων
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών» που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 946/Β/09-07-2003,
και τα εγκεκριµένα σχέδια εργοταξιακής σήµανσης της Υπηρεσίας προσωρινά σήµατα,
φανούς, αντανακλαστικές πινακίδες κλπ. καθώς και τροχονόµους, ώστε να γίνεται µε
ασφάλεια και απρόσκοπτα η κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαµπτήριες, στις
προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, ηµέρα και νύχτα, και να
καθοδηγούνται µε ασφάλεια πεζοί και τροχοφόρα. Η δαπάνη για τη σήµανση των
εκτελούµενων εργασιών είναι ανηγµένη στις τιµές µονάδας του τιµολογίου και δεν θα
πληρωθεί ιδιαίτερα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελή σήµανση υπόκειται σε ποινική
ρήτρα που δεν ανακαλείται, ίση µε εξήντα ΕΥΡΩ (60 €) για κάθε σήµα που δεν τοποθετείται
στη θέση που επιβάλλεται ή τοποθετείται λανθασµένα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν σηµάνει έγκαιρα το έργο, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, η υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων που ορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων έργων, στις οποίες περιλαµβάνεται και η κύρωση
της έκπτωσης του εργολάβου, µπορεί να εκτελέσει τη σήµανση σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και σ' αυτή τη περίπτωση να έχει ακέραια
την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή.
Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας σε βάρος του αναδόχου αφαιρείται από
το λογαριασµό του.
Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει τη µόνιµη σήµανση της οδού εφόσον προβλέπεται κάτι
τέτοιο από τη σύµβαση του έργου, µε βάση σχετική µελέτη και σύµφωνα µε τις οδηγίες της
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Υπηρεσίας και µε όσα καθορίζονται στην Α6/0/1/118/27.6.74 κοινή απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών-Επικοινωνιών "περί πινακίδων
σηµάνσεως οδού", καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους του τ.Υπ.∆.Ε. (Γ3ε/2/655-11/17.10.75
κ.λπ.) και τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει. Η τοποθέτηση των σηµάνσεων θα γίνει µέσα σε δεκαπέντε
(15) µέρες από την περάτωση των ασφαλτικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 28ο : Μελέτη των συνθηκών του έργου
α) Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται, ότι είναι απόλυτα
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών
συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα
των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ.
β) Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο
εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε
τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε
συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
γ) Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται, ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό να συµµορφωθεί, τα
εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου, τα
οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την
βάση της σύµβασης.
δ) 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.
ε) Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες, που θα
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς
εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς
του.

ΑΡΘΡΟ 29ο : Αγωγοί - Στύλοι
Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα µέσα στο εύρος του
χώρου κατασκευής των έργων είναι πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ∆.Ε.Η. και του
Ο.Τ.Ε., σωλήνες ύδρευσης, σιδηροδροµικές γραµµές κ.λπ. και ότι θα χρειασθεί, παράλληλα
µε τις εργασίες που εκτελεί, να γίνουν από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τον ίδιο εργασίες για
την µετατόπιση των στύλων ή την αποµάκρυνση των σωλήνων που υπάρχουν κ.λπ.
Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να ενοχλεί τις αντίστοιχες εταιρείες ή οργανισµούς και
να ενεργεί δεόντως, ώστε να επισπευσθεί η αποµάκρυνση των παραπάνω εµποδίων.
Επίσης, οφείλει να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς
να αξιώνει οποιαδήποτε αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεων ή δυσχερειών που
παρουσιάζονται στο έργο του από την παράλληλη εκτέλεση των εργασιών αποµάκρυνσης
των στύλων κ.λπ.
Αντιθέτως, οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την αποφυγή βλαβών στις εγκαταστάσεις των παραπάνω εταιρειών. Έτσι, πριν από την
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έναρξη των εργασιών εκσκαφής ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πληροφορηθεί από
τους Ο.Κ.Ω. τις θέσεις των υπογείων δικτύων τους. Σε περίπτωση, όµως, που συµβούν
βλάβες, αυτές θα βαρύνουν τον ανάδοχο οπωσδήποτε. Έχει υποχρέωση, επίσης, ο
ανάδοχος µετά από εντολή της Υπηρεσίας να προβεί στην µετατόπιση των αγωγών.

ΑΡΘΡΟ 30ο : Έλεγχος γεωµετρικού σχήµατος οδού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σ' όλα τα στάδια των εργασιών µε
διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ή άλλο Τεχνικό που να έχει το
σχετικό δικαίωµα, στη σήµανση του άξονα της οδού, στον καθορισµό των αντιστοίχων
υψοµέτρων σε κάθε περίπτωση της κατά µήκος τοµής της οδού, τόσο στις ευθυγραµµίες
όσο και στις καµπύλες και συναρµογές της, καθώς επίσης στη σήµανση και καθορισµό των
εξωτερικών οριογραµµών.
Επίσης, κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, να προβαίνει στον καθορισµό των
υψοµέτρων της υποδοµής, υπόβασης, βάσης και στρώσης κυκλοφορίας µε σκοπό την
επίτευξη του γεωµετρικού σχήµατος της οδού µε ακρίβεια, όπως αυτό προβλέπεται στη
µελέτη και στις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο : Χρήση της οδού πριν από την αποπεράτωση
Αν στη σύµβαση του έργου ή από τη φύση των εργασιών προβλέπεται παράλληλη
χρήση του έργου κατά την εκτέλεση των εργασιών, αυτό παραδίδεται σε χρήση µετά την
αποπεράτωση των εργασιών.
Κατ' εξαίρεση και µε απόφαση του Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας µπορεί να
παραδοθεί, προ της αποπερατώσεως του έργου, αποπερατωθέν τµήµα του, εφόσον κριθεί
δυνατή η χρήση αυτή.
Προ της παραδόσεως του έργου συντάσσεται πρακτικό για την κατάσταση των έργων
προς χρήση. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται µεταξύ του Προϊσταµένου της Τεχνικής
Υπηρεσίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου του έργου.
Αν ο ανάδοχος κλήθηκε αρµοδίως και δεν παρευρέθηκε, το πρακτικό συντάσσεται
απουσία του και κοινοποιείται σ' αυτόν. Το ίδιο εφαρµόζεται και όταν ο ανάδοχος αρνηθεί
να υπογράψει το πρακτικό. Η παράδοση προς χρήση δεν αποτελεί και παραλαβή του
έργου. Για βλάβες από την χρήση του έργου εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 45 του
Π.∆.609/1985 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 32ο : Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων
1.Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
που γίνεται στα έργα ή για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία
αυτών, που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του
προσωπικού του ή στη χρήση ακατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τις
περιπτώσεις βλαβών ή ζηµιών από ανωτέρα βία - θεοµηνία και για τις οποίες
αποζηµιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1418/84 και του άρθρου 45
του Π.∆.609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
2.Επίσης, ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή απώλεια
υλικών που θα συµβεί εκτός του συµβατικού χρόνου περαίωσης του έργου.
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3.Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται επίσης για βλάβες ή ζηµιές που οφείλονται σε
υπαιτιότητα του κύριου του έργου.
4.Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για βλάβες οφειλόµενες στη χρήση του έργου, το οποίο
παραδόθηκε από αυτόν στον κύριο του έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 και του
Ν.1418/84 και του άρθρου 45 του Π.∆. 609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08.
ΑΡΘΡΟ 33ο : Έκπτωση Εργολάβου
1.Οταν ο εργολάβος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του, οι οποίες
απορρέουν από την σύµβαση, τις διατάξεις του Ν.1418/84 (όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τον Ν.2229/94), το Ν. 3263/2004, το Π.∆.609/85 "Περί εκτελέσεως
∆ηµοσίων Έργων", όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08, καθώς επίσης και µε τις
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη, τότε αυτός καλείται µε Ειδική
Πρόσκληση από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας όπως µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
πάντως όχι µικρότερο από δέκα (10) µέρες, συµµορφωθεί µε τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή τις έγγραφες διαταγές της Υπηρεσίας.
2.Αν ο εργολάβος δεν συµµορφωθεί προς την παραπάνω Ειδική ∆ιαταγή, εντός της
προθεσµίας που του ορίζεται, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος της εργολαβίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3263/2004 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08.
ΑΡΘΡΟ 34ο : Καθαρισµός
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες πριν παραδώσει για χρήση
κάθε τµήµα του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τους πέρα του τµήµατος
αυτού χώρους, καθώς επίσης και γενικά από το εργοτάξιο µετά το τελείωµα όλου του
έργου, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, και να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά
ήταν εγκατεστηµένα ή αφηµένα κλπ.

ΑΡΘΡΟ 35ο : Τόπος διαµονής αναδόχου - ∆ιαταγές υπηρεσίας
1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηλώσει
εγγράφως στον κύριο του έργου (και στην υπηρεσία που έχει την επίβλεψη του έργου)
τον τόπο διαµονής του, κατά την διάρκεια που ισχύει αυτή (άρθ.26 Π.∆.609/85, όπως
κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08). Με δήλωσή του ο ανάδοχος διορίζει και τον
αντίκλητό του, υποβάλλοντας µαζί µε τη δήλωση διορισµού έγγραφο αποδοχής του
διορισµού από τον αντίκλητο. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι κάτοικος Θεσ/νίκης. Σ'
αυτόν κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή αντικλήτου, καθώς και
αλλαγή της διευθύνσεως του αντικλήτου ή του αναδόχου, κατά την διάρκεια ισχύος της
σύµβασης, πρέπει να αναφέρεται αµέσως στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου
Θεσ/νίκης, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.∆.609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε
τον Ν.3669/08.
2. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο ανάδοχος ή ο αντίκλητός του, στην διεύθυνση που
δήλωσε, για να παραλάβει ή να αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο της υπηρεσίας, αυτό
κοινοποιείται µε την οικεία αστυνοµική αρχή ή άλλο δηµόσιο όργανο στη διεύθυνση
που αυτοί δήλωσαν και µε την εφαρµογή ανάλογα στην τελευταία αυτή περίπτωση των
σχετικών διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας, συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό
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επίδοσης ή θυροκόλλησης (κατά την διάταξη του Κ.Π.∆.).
3. Όταν εκτελούνται έργα ιδιαίτερης σηµασίας, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ.6 του Π.∆.609/85 και την παρ.6 του
άρθρου 6 του Ν.1418/84 (όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του
Ν.2229/94) κι όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν.3669/08, να προσλάβει, ύστερα από
∆ιαταγή του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, για ορισµένο χρόνο ή για όλη την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου, τεχνικό προσωπικό ανάλογο µε τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ 36ο : ∆ιεύθυνση έργων από τον ανάδοχο και συµµόρφωσή του προς την
Σύµβαση και τις ∆ιαταγές της Υπηρεσίας
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων να τα
παρακολουθεί ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος ειδικά αντιπρόσωπός του, διπλωµατούχος
µηχανικός ή πτυχιούχος υποµηχανικός, κατάλληλος από απόψεως εµπειρίας για τα έργα
αυτά.
Για την υπογραφή από τον ανάδοχο οποιουδήποτε εγγράφου που έχει σχέση µε την
εκτέλεση της συµβάσεως εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις "Περί εκπροσωπήσεως των
Εταιρειών και περί αντιπροσωπεύσεως".
Τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω µπορούν να αντιπροσωπεύουν τον
ανάδοχο κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, του πρωτοκόλλου
αφανών εργασιών, των επιµετρήσεων και των πιστοποιήσεων µαζί µε τα στοιχεία που τις
συνοδεύουν, καθώς επίσης να υποβάλουν ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας.
Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου απαγορεύεται
χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου, κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 5 του
Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.2229/94 ,
όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
2.Ο ανάδοχος ή αυτός που τον αντικαθιστά στην διεύθυνση των έργων,
υποχρεούται να συνοδεύει κατά τις επισκέψεις του στο έργο τον τεχνικό υπάλληλο της
Υπηρεσίας που επιβλέπει, διευθύνει ή επιθεωρεί αυτό.
3.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία
διαγράµµατα, να τηρεί τις διαστάσεις και τη διάταξη των διαφόρων τµηµάτων ή µερών
του έργου κ.λ.π. και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των συµβατικών τευχών.
4.Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος
αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει
να ειδοποιήσει αµέσως την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλοντας συγχρόνως και
προτάσεις για την αντιµετώπισή τους.
5.Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές, που γίνονται χωρίς έγγραφη
διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν
αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη µορφή του. Για κάθε µεταβολή,
από την οποία προέρχεται οικονοµία, καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνον η ανάλογη µε
την εργασία που γίνεται δαπάνη. Αν από την µεταβολή αυτή προκύπτει πληµµελής
κατασκευή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρ.46 του Π.∆/τος 609/85 , όπως
κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
6.Ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί µε τις προφορικές διαταγές της
Υπηρεσίας. Στην περίπτωση όµως εργασιών που είναι επείγουσες µπορεί να δοθεί
προφορικά διαταγή από τον επιβλέποντα, που όµως οφείλει να ενηµερώσει µε έγγραφο
την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
προφορική και αν αυτή δεν καλύπτει τελείως την εντολή του επιβλέποντα, κάθε εργασία
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που εκτελέστηκε από τον ανάδοχο µέχρι της ηµέρας κοινοποιήσεως της εγγράφου
διαταγής της Υπηρεσίας αναγνωρίζεται "ως καλώς γενοµένη" και καταβάλλεται η σχετική
αποζηµίωση.

ΑΡΘΡΟ 37ο : Τελικές Επιµετρήσεις - Παραλαβή
1.Μετά τη λήξη των προθεσµιών περάτωσης των εργασιών, ο επιβλέπων ελέγχει τα
έργα για να διαπιστώσει αν αυτά έχουν περατωθεί και υποστεί ικανοποιητικά κάθε
δοκιµασία, προβλεπόµενη από τη σύµβαση και υποβάλλει προς την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου σχετική έκθεση.
2.Μετά τα παραπάνω ο Προϊστάµενος της επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση
για την εµπρόθεσµη περάτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.∆.609/85 ,
όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
3.Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες από την έκδοση της βεβαίωσης για την
εµπρόθεσµη περάτωση, να υποβάλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση
τις τελικές επιµετρήσεις για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου για το οποίο ενδείκνυται
αυτοτελής επιµέτρηση, τον τελικό συνοπτικό επιµετρητικό πίνακα, καθώς επίσης και κάθε
αίτηµά του, που προκύπτει από την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 53 του Π.∆.609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
4.Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σ' ένα εξάµηνο από την
ηµεροµηνία αποπεράτωσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Π.∆.609/85 , όπως
κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
5.Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει όσο είναι εφικτό την τελική επιµέτρηση µε
σποραδικές ή γενικές καταµετρήσεις και παραλαµβάνει τα έργα στο σύνολό τους, µε τη
σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής. Κατά την παραλαβή εξετάζονται οι πιθανές
διαφορές µεταξύ του εργολάβου και της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σχετικά µε την εκτέλεση
από τον εργολάβο τµηµάτων του έργου διαφορετικών διαστάσεων καθώς επίσης οι
ενστάσεις του εργολάβου κατά της επιµέτρησης. Επίσης, η Επιτροπή ελέγχει αν είναι
εµπρόθεσµη η εκτέλεση των εργασιών και γενικά κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης.
6.Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, τον
επιβλέποντα και τα Μέλη της Επιτροπής και τελικά υποβάλλεται για έγκριση στη Νοµαρχία
Θεσσαλονίκης. Η έγκριση αυτή αφορά µόνο το καθαρά τεχνικό µέρος του έργου και δεν έχει
την έννοια της κύρωσης των δικαιολογητικών πληρωµής του αναδόχου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του Π.∆.609/85 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 38ο : Χρόνος εγγύησης - Οριστική παραλαβή
1.Ορίζεται χρόνος εγγύησης δεκαπέντε (15) µηνών, µετά την πάροδο της οποίας θα
γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Ο χρόνος αυτός µετράται από την ηµεροµηνία
αποπεράτωσης των εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆.609/85 ,
όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.
2.Στο διάστηµα αυτό είναι υποχρεωµένος ο ανάδοχος να συντηρεί τα έργα σε καλή
κατάσταση, να τα επισκευάζει και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε βλάβη ή
φθορά από συνηθισµένη χρήση.
3.Αν ο ανάδοχος παραµελήσει τη συντήρηση των έργων µε αποτέλεσµα να επέλθει ή
να επίκειται βλάβη αυτών τότε καλείται µε έγγραφο µέσα σε ορισµένη προθεσµία να
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συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του. Αν δεν συµµορφωθεί µε την παραπάνω διαταγή, οι
σχετικές εργασίες εκτελούνται από τον κύριο του έργου σε βάρος και για λογαριασµό του
από τις κατατεθειµένες εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σ' αυτόν ποσά και σε περίπτωση
ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του εργολάβου µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη δηµοτικών
και κοινοτικών εσόδων.
4.Η οριστική παραλαβή θεωρείται ότι συντελέσθηκε αυτοδικαίως αν δεν γίνει µέσα σε
δύο (2) µήνες από τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου και µετά παρέλευση τριάντα
(30) ηµερών ύστερα από ειδική όχληση του αναδόχου για τη διενέργειά της.
5.Αν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργήθηκε µέχρι την ηµεροµηνία της οριστικής
παραλαβής, το έργο παραλαµβάνεται ταυτοχρόνως προσωρινά και οριστικά.
6.Για τη στερεότητα του έργου κατά τµήµατα και στο σύνολό του και την ευθύνη του
αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆.609/85 και των άρθρων 7 και 21 του
Ν.1418/84 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 39ο : Περιεχόµενα κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών προϋπολογισµού
Από το κονδύλιο αυτό προβλέπεται να αντιµετωπισθεί η ανάγκη εκτέλεσης κατά την
κατασκευή του όλου έργου, και των παρακάτω εργασιών :
α) ∆απάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου καθώς και προφανείς
παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης και όχι από τροποποίηση των
σχεδίων και της µορφής του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2372/1996 καθώς
επίσης των εγκυκλίων 8/1996, 18/1996 και 38/1996 , όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον
Ν.3669/08.
β) ∆οκιµαστικές και ερευνητικές εργασίες που θα ανατεθούν στον ανάδοχο από την
Υπηρεσία.
γ) Για οργανισµούς κοινής ωφέλειας.

ΑΡΘΡΟ 40ο : Ενδεικτικές πινακίδες του έργου - Φωτογραφίες παραστατικά και
στατιστικά στοιχεία του έργου
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση µέσα σε 20 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης να
προµηθευτεί και τοποθετήσει ενδεικτική πινακίδα του έργου. Οι διαστάσεις των πινακίδων,
ο αριθµός τους, οι αναγραφόµενες ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος του έργου,
διευθύνουσα υπηρεσία, µελετητές, ανάδοχος, µήκος οδού, προϋπολογισµός του έργου και
χρονολογία έναρξης και περαίωσης), ο χρωµατισµός και ο τρόπος στήριξης καθώς και οι
θέσεις τοποθέτησής των θα καθορίζονται έγκαιρα από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.
Οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και τοποθέτησης των παραπάνω πινακίδων βαρύνουν
τον ανάδοχο του έργου και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του.
Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθούν οι παραπάνω πινακίδες µέσα στην παραπάνω
οριζόµενη προθεσµία, η Υπηρεσία που διευθύνει το έργο τις προµηθεύεται τις µεταφέρει
και τις τοποθετεί σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πάρει, εκτυπώσει και παραδώσει στην διευθύνουσα
υπηρεσία αρκετό αριθµό φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που
εκτελείται καθώς επίσης να τηρήσει, συντάξει, εκτυπώσει και παραδώσει πλήρη στοιχεία
αυτού.
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Όλες οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά
του.
ΑΡΘΡΟ 41ο : ∆ιεύθυνση έργων - Επιλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει ως διευθύνοντα τα έργα εκπρόσωπο
του, ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, αναγνωρισµένης Σχολής του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, µε
ειδικότητα την απαιτούµενη για το έργο .
Ο παραπάνω διευθύνων τα έργα µηχανικός πρέπει να έχει τη σχετική πείρα για την
κατασκευή του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να
µην τον αποδεχθεί, εφόσον δεν εκπληρώνει τις σχετικές προϋποθέσεις.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός από τα αναγκαία κάθε είδους
µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα, όργανα και εργαλεία, όπως ορίζεται στο
άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985, όπως κωδικοποιήθηκαν και µε τον Ν.3669/08 και το
απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη κατασκευή του έργου
της επικεφαλίδας.

ΑΡΘΡΟ 42ο : Ευθύνη αναδόχου έναντι ατυχηµάτων - Πρόληψη και αντιµετώπιση
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα, δεδοµένου ότι
ευθύνεται ποινικά και αστικά εξ ολοκλήρου για κάθε ατύχηµα στο προσωπικό που
απασχολείται απ' αυτόν ή από την Υπηρεσία και σε κάθε άλλο τρίτο, και το οποίο οφείλεται
ή προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του
έργου επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως
εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρµόσει το Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής :
• ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
• Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας. Ειδικότερα
και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των
ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή
ασφάλειας καθώς επίσης του γιατρού εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν. 1568/1985, Π.∆. 294/1988, Π.∆. 17/1996). Η ανάθεση
των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της
εργασίας καθώς επίσης του γιατρού εργασίας γίνεται γραπτά και κοινοποιείται στη
διευθύνουσα υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη
αναγκών του σε υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού
εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
περιλαµβανόµενης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού
κλπ. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή και µε ειδικά
αδειοδοτηµένη από το Υπουργείο Εργασίας (Π.∆. 17/1996, Π.∆. 95/1999) Εξωτερική
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
• Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα Α.Υ.Ε.
• Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.
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•

Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας, Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται οι 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.

•

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.
∆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.
Άλλες προβλέψεις :
 εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.,
 κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης 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 ασφάλειας και
του γιατρού εργασίας.
Υποχρέωση αναδόχου για σύνταξη - αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

•

•

•

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.)
Μαζί µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, δηλαδή µέσα σε προθεσµία 15
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει για έγκριση
στη διευθύνουσα υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.) σύµφωνα µε
την υπ΄ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14.3.2001). Ο
συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί και να
αναπροσαρµόζει το Σ.Α.Υ. σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών.
Το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. πρέπει να είναι το εξής :
• Γενικά στοιχεία: είδος του έργου και χρήση αυτού, σύντοµη περιγραφή του έργου,
ακριβής διεύθυνση του έργου, στοιχεία του κύριου του έργου, στοιχεία του υπόχρεου
για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.
• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφέλειας.
• Στοιχεία για την προσπέλαση στα εργοτάξια και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις
εργασίας.
• Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων µέσα και γύρω από το εργοτάξιο.
• Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την
υγεία των εργαζοµένων.
• Καθορισµός χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.
• Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών.
• ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών.
• Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες
υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από τις µελέτες (ειδικοί τύποι ικριωµάτων, διατάξεις
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πρόσδεσης για εργασία σε ύψος, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων
κλπ.).
• ∆ιαδικασίες για το χειρισµό θεµάτων ασφάλειας και υγείας για µελέτες που
πραγµατοποιούνται, αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου.
• Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου σύµφωνα µε
το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
• 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 και
Υ = υψηλή εκτίµηση κινδύνου) και σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης των φάσεων
λήψη µέτρων για τους επιπλέον απορρέοντες κινδύνους.
• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για επικίνδυνες εργασίες που δεν µπορούν να
αποφευχθούν.
• Συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης για τον εναποµείναντα εργασιακό κίνδυνο και ειδικά
µέτρα για εργασίες µε ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆.
305/1996).
Κατά την εκτέλεση του έργου το Σ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή του Σ.Α.Υ.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, ενηµέρωση και τήρηση του
Σ.Α.Υ. αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν
τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της
προσφοράς του.
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Φ.Α.Υ.)
Μαζί µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, δηλαδή µέσα σε προθεσµία 15
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει για έγκριση
στη διευθύνουσα υπηρεσία Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.) σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14.03.2001). Ο
συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί και να
αναπροσαρµόζει το Φ.Α.Υ. σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση
µαζί µε το Σ.Α.Υ. και το Φάκελο Υγείας και Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.). Επίσης ο συντονιστής
ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί το Φ.Α.Υ. και ανάλογα µε τις
αναπροσαρµογές του Σ.Α.Υ. και σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών να το
συµπληρώνει σταδιακά. Με την ολοκλήρωση του έργου ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας
του έργου συντάσσει και παραδίδει στον κύριο του έργου το τελικό Φ.Α.Υ. ενηµερωµένο,
ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.
Το περιεχόµενο του Φ.Α.Υ. πρέπει να είναι το εξής :
• Γενικά στοιχεία: είδος του έργου και χρήση αυτού, ακριβής διεύθυνση του έργου,
αριθµός αδείας, στοιχεία του κύριου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και
υγείας που συντάσσει το Φ.Α.Υ.
• Στοιχεία από το µητρώο του έργου : τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης
και σχέδια «ως κατεσκευάσθη».
• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά
οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευση,
ηλεκτροδότηση, αέρια, ατµός κλπ.), στην πυρασφάλεια κλπ.
• Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του έργου: περιλαµβάνει τον κανονισµό
λειτουργίας του έργου, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου από
τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα
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διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε ένας από αυτούς να γνωρίζει πως θα
χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. Επίσης
περιλαµβάνει οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του
έργου, π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη
συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου
περιστατικού κλπ. Τέλος περιλαµβάνει οδηγίες συντήρησης του έργου, όπου
περιέχονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου το Φ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή του Φ.Α.Υ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο σε όλη τη διάρκεια της ζωής
του και φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, ενηµέρωση και τήρηση του
Φ.Α.Υ. αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν
τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της
προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 43ο : Προστασία περιβάλλοντος
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση, 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 δέντρων ή θάµνων,
απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων
περιοχών από µηχανικά µέσα.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση των έργων να συµµορφώνεται
πλήρως προς την εγκύκλιο Υ.∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/05.05.1975) για την
προστασία του περιβάλλοντος.
γ. ∆εν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Για να δοθεί η έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραµµα, στο
οποίο θα έχουν σηµειωθεί τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν.
δ. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή
από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των
οποιωνδήποτε ευθυνών που να µπορούν να προκύψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωµένος να
αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που
βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται
οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας.
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 από τη µελέτη) ή µε απόρριψη
διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων, έστω και αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και
συµπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι προβλεπόµενες διατοµές
επιχωµάτων είναι προκαθορισµένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η δηµιουργία
πλατυσµάτων χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει σοβαρά
υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων
ορυγµάτων ή άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν
οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων αρχών (οι
θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς να
αναλαµβάνει η Υπηρεσία καµία δέσµευση).
στ. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις
παραγωγής αδρανών υλικών και ασφαλτοµειγµάτων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους
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επιπτώσεις. Για τις εγκαταστάσεις αυτές η υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον
ανάδοχο καµία θέση λατοµείου, η δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου
οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή αποκάλυψη,
εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.), αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
Επισηµαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες
προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών.
Ειδικότερα επισηµαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου,
σύµφωνα µε την παρ. 6 της εγκυκλίου Υ.∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/05.05.1975)
τόσο για τα λατοµεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός όσο και για τις αντίστοιχες
εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµείγµατος.

ΑΡΘΡΟ 44ο : Ευθύνη Εργολάβου
∆ιευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και
αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος αυτών, οι δε πάσης φύσεως έλεγχοι
που θα γίνουν από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο της ευθύνης αυτής.
Τονίζεται ότι στην παρούσα σύµβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει
όργανα και λοιπά µέσα (λειτουργία εργαστηρίου κ.λπ.) για τον κάθε είδους έλεγχο του
έργου. Ο ανάδοχος είναι τελείως υπεύθυνος για την εκλογή των χρησιµοποιηθησοµένων
υλικών, την χρησιµοποίηση αυτών και γενικά την εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους
της παρούσης, των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών
τευχών και σχεδίων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη, 24 / 4 / 2013

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάµενος
Τµήµατος Οδοποιίας και
Οδικής Σήµανσης

Ο Προϊστάµενος
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης
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