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ΜΕΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
Άρκρο 1ο: Γενικά.
1.1. Σε περιπτϊςεισ αςυμφωνίασ υπερτεροφν οι όροι τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
Άρκρο 2ο: υμπλιρωςθ ιςχυουςών διατάξεων
2.1. Το ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ :
2.1.2 Του N.4412/2016 όπωσ ιςχφει
2.1.3 Του άρκρου 8 του Ν. 2741/99 "Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 199Α/99).
2.1.5 Τα παραπάνω κεωροφνται βαςικά. Σε περίπτωςθ, που ζνα κζμα δεν καλφπτεται ςτθν ςφμβαςθ,
τότε οι ενζργειεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, διατάγματα και εγκυκλίουσ με όλεσ τισ
τροποποιιςεισ τουσ.
Άρκρο 3°: Αςφάλεια των εργαηομζνων
3.1 Η εκτζλεςθ των ζργων διζπεται από τισ κατά καιροφσ εκδοκείςεσ παρακάτω διατάξεισ που αφοροφν
τθν αςφάλεια των εργαηομζνων.
3.1.1 ΡΔ 447/75, (ΦΕΚ Α' 142/9/17-7-75) "Ρερί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ
αςχολουμζνων μιςκωτϊν".
3.1.2 ΡΔ 778/80 (ΦΕΚ 193Ι26-8-80, Τεφχοσ Α), "Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν
εργαςιϊν".
3.1.3 ΡΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260Ι16-9-81, Τεφχοσ Α και ΦΕΚ 64/28-5-82 Τεφχοσ Α), "Ρερί μζτρων αςφαλείασ
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςε εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ
πολιτικοφ μθχανικοφ".
3.1.4 Ν 1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-81, Τεφχοσ Α) "Ρερί υποχρζωςθσ λιψθσ και τιρθςθσ μζτρων αςφαλείασ
ςτισ οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα".

3.1.5 Ν.1430/84 ΦΕΚ 49/Α/18-4-84 "Ρερί Κυρϊςεωσ τθσ υπ' αρικ. 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ, για
τθν αςφάλεια ςτθν Οικοδομικι Βιομθχανία".
3.1.6 Ρ.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ
εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία
89/655/ΕΟΚ”.
3.1.7 ΡΔ 16/96 (ΦΕΚ 10 Α/18-1-96), "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΟΚ".
3.1.8 ΡΔ 17/96 (ΦΕΚ 11 AM 8-1-96), "Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των
εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ".
3.1.9 ΡΔ 305Ι96 (ΦΕΚ 212Α/29-8-96), "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να
εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ".
3.1.10 ΡΔ 89Ι99 (ΦΕΚ 94Α/99), "Τροποποίθςθ του ΡΔ 395/94 ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία
95/63/ΕΚ του Συμβουλίου".
3.1.11 Υπ’ αρικ. Οικ. 433/00 απόφαςθ του Υφυπουργοφ ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1176 Β/00), "Κακιζρωςθ του
Φακζλου Αςφαλείασ και Υγείασ (ΦΑΥ) ωσ απαραίτθτου ςτοιχείου για τθν προςωρινι και οριςτικι
παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου".
3.1.12 Γενικότερα όλουσ τουσ ςχετικοφσ νόμουσ, διατάγματα, εγκυκλίουσ και λοιπζσ διατάξεισ, που
βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του ζργου.
3.1.13 Η εγκφκλιοσ 27 / 15.10.2012 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ./369 από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ
Ανταγωνιςτικότθτασ , υποδομϊν , μεταφορϊν και δικτφων (Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων ζργων )
ςχετικά με τθν «ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (Ε.Σ.Υ.) των δθμοπρατοφμενων ζργων άρκρου ςχετικοφ <<
με τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο>>».
3.1.14 Η υπ ϋαρικμό 14867 / 825 / 9.5.2014 (1241 Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργείου Εργαςίασ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ αναρτθμζνθ ςτο Διαφγεια με (ΑΔΑ :ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) ςχετικά με τθν
“απλοποίθςθ διαδικαςιϊν τιρθςθσ αρχείων για κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν εργαςία ςτα
Τεχνικά Ζργα”.
3.1.15 Ο υπ ϋαρικμό 3854 (ΦΕΚ 94 Α' -23-06-2010 ) Νόμοσ ςχετικά με τθν “ τροποποίθςθ τθσ
νομοκεςίασ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τον Εκνικό
Οργανιςμό Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ διατάξεισ“.
3.1.16 Το υπ ϋαρικμό 1312 Βϋ24-08-2010 ΦΕΚ ςχετικά με “τα μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν
εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” .
Άρκρο 4ο: Ανακεώρθςθ τιμών
Για τθν ανακεϊρθςθ τιμϊν μονάδασ του ζργου εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/16 "Νομοκετικό Θεςμικό Ρλαίςιο Δθμοςίων Συμβάςεων"
(ΦΕΚ 147Α'/8-8-16), όπωσ τροποποιικθκε με το ΦΕΚ 200/24-10-16 (Διορκϊςεισ ςφαλμάτων του
άρκρου 153 του Ν. 4412/16) και με το ΦΕΚ 206/3-11-16 (Διορκϊςεισ ςφαλμάτων του άρκρου 153 του
Ν. 4412/16).

Άρκρο 5ο: Τπζρβαςθ προκεςμιών - Ποινικζσ ριτρεσ
5.1. Για τθν υπζρβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου και τισ ποινικζσ ριτρεσ ζχει εφαρμογι το άρκρο 148
του Ν.4412/2016 ) και κάκε άλλθ διάταξθ που ιςχφει.
5.2. Στθν περίπτωςθ που ςτο ζργο επικρατιςουν αςυνικιςτεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, που όμωσ είναι
δυνατόν να επθρεάςουν το χρόνο εκτζλεςθσ του όλου ζργου ι μζρουσ αυτοφ, ο Ανάδοχοσ
υποχρεϊνεται όπωσ ευκφσ αμζςωσ ενθμερϊςει ζγγραφα τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία για τισ
κακυςτεριςεισ, προκειμζνου αιτιολογθκεί και τεκμθριωκεί αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ.
Στον όρο “εξαιρετικζσ ςυνκικεσ” δεν ςυμπεριλαμβάνονται δυςμενείσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που
τυχόν επικρατοφν ςυνικωσ ςτθν περιοχι, όπωσ ιςχυροί άνεμοι κλπ.
5.3. Επίςθσ εφϋ όςον οι υπ' όψθ κακυςτεριςεισ δθμιουργοφν πρόςκετεσ δαπάνεσ ςτον ανάδοχο και
προςαυξάνουν το κόςτοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν (θμεραργίεσ προςωπικοφ και μθχανθμάτων) και για να
λθφκεί υπ' όψθ ςχετικι απαίτθςθ, κα πρζπει ο ανάδοχοσ ευκφσ αμζςωσ, να γνωςτοποιιςει ςτθ
Διευκφνουςα Υπθρεςία, πλιρωσ αιτιολογθμζνα, τισ οικονομικζσ του απαιτιςεισ.
Ραρόμοια αιτιματα που τίκενται εκ των υςτζρων δεν κα λαμβάνονται υπ' όψθ, τόςο για τθ χοριγθςθ
παράταςθσ προκεςμίασ όςο και των αντίςτοιχων αποηθμιϊςεων.
5.4. Πλα τα παραπάνω ιςχφουν εφ’ όςον δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα αναγραφόμενα ςτουσ Ειδικοφσ
Προυσ τθσ ΕΣΥ.
Άρκρο 6ο: Πιςτοποίθςθ - Εντολι πλθρωμών
6.1. Για τθν πιςτοποίθςθ και τισ πλθρωμζσ τθσ εργολαβίασ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 152 του
Ν. 4412/2016
Άρκρο 7°: Εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικών εργαςιών - Απρόβλεπτα
7.1 Αν, κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν, προκφψει ανάγκθ για εκτζλεςθ εργαςιϊν, που
δεν περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ αλλά είναι αναγκαίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, λόγω
απρόβλεπτων περιςτάςεων, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016 και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να εκτελζςει αυτζσ τισ ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ.
7.2 Για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
άρκρου 156 του Ν. 4412/2016 .
7.3 Με τα ποςά των απρόβλεπτων δαπανϊν, που περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 156 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτόσ ιςχφει, καλφπτονται δαπάνεσ, προκφπτουςεσ από εφαρμογι
νζων κανονιςμϊν ι κανόνων, που κακιερϊκθκαν ςαν υποχρεωτικοί μετά τθν ανάκεςθ του ζργου,
κακϊσ και από προφανείσ παραλείψεισ τθσ προμζτρθςθσ τθσ μελζτθσ κακϊσ και για απαιτιςεισ τθσ
καταςκευισ , οι οποίεσ κακίςτανται απαραίτθτεσ για τθν αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου,
παρά τθν πλιρθ εφαρμογι των ςχετικϊν προδιαγραφϊν κατά τθν κατάρτιςθ των μελετϊν του ζργου
και υπό τθν προχπόκεςθ να μθν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» του ζργου.
7.4 Οι απρόβλεπτεσ δαπάνεσ ζχουν διορκωτικό χαρακτιρα και αφοροφν το τεχνικό αντικείμενο τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ. Με τισ δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να καλυφκοφν εργαςίεσ, που αφοροφν
διαφορετικό από το δθμοπρατθκζν αντικείμενο. Σφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν. 4412/2016, το ποςό
των απρόβλεπτων, για ζργα προχπολογιςμοφ φψουσ ίςου με το παρόν ζργο, είναι ≈ 15% επί του
αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ.

Σθμειϊνεται ότι θ ανάλωςθ των απροβλζπτων κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςισ κα είναι
διαρκϊσ φκίνουςα .
Άρκρο 8ο: υμφωνία υλικών με οδθγία Ε.Ε.
8.1. Τονίηεται ότι για το ζργο ιςχφει θ Υπουργικι Απόφαςθ υπ' αρ. 470/ΦΕΚ/ 183 Β/4-4-85), περί
θλεκτρολογικοφ υλικοφ που προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί εντόσ οριςμζνων ορίων τάςεων, ςε
ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 72/23/ΕΟΚ.
8.2. Επί των προθγουμζνων τονίηεται ότι κάκε τροποποίθςθ τθσ ανωτζρω, θ οποία ικελε εκδοκεί μετά
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ μελζτθσ του ζργου, ιςχφει για το ζργο υπό τθν προχπόκεςθ τθσ
παραγράφου 8.3. και ζχει εφαρμογι για τα αντίςτοιχα υλικά του ζργου που αφορά, εκτόσ αν αυτά,
αποδεδειγμζνα, είχαν παραγγελκεί προ τθσ εκδόςεωσ τθσ τροποποιθτικισ αποφάςεωσ.
Εφ' όςον θ εφαρμογι τθσ τροποποιθτικισ αποφάςεωσ ςυνεπάγεται κάποια υπζρβαςθ οικονομικι ςτο
ζργο ι χρονικι παράταςθ ς' αυτό, κα υποβλθκεί ζγκαιρα αίτθςθ του Αναδόχου, αναλυτικά
δικαιολογθμζνθ. Ρρο τθσ εγκρίςεωσ αυτισ κανζνα αντίςτοιχο υλικό δεν κα παραγγελκεί.
8.3. Τονίηεται πάντωσ ότι θ Υπθρεςία διατθρεί ςτθν απόλυτθ ζγκριςι τθσ τθν δυνατότθτα να μθν
εφαρμόςει τθν ανωτζρω τροποποίθςθ.
Άρκρο 9ο: υμφωνία υλικών με εκνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛΟΣ, Τπουργείου Βιομθχανίασ κλπ.)
9.1. Οι προδιαγραφζσ των υλικϊν του ζργου ςυντάχκθκαν ζτςι ϊςτε να ςυμφωνοφν ι να
υπερκαλφπτουν, από απόψεωσ αςφαλείασ, επιβιωςιμότθτασ και λειτουργίασ, τισ, ιδθ υφιςτάμενεσ για
παρεμφερι υλικά, προδιαγραφζσ οιουδιποτε εκνικοφ φορζα (Υπουργείου Συγκοινωνιϊν, ΔΕΗ,
Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΛΟΤ, κλπ.).
Αν εκ παραδρομισ ι για οιονδιποτε άλλο λόγο, θ προδιαγραφι κάποιου υλικοφ του ζργου,
υπολείπεται αντιςτοίχου ωσ ανωτζρω προδιαγραφισ, θ οποία ζχει τεκεί ς' εφαρμογι προ τθσ
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ μελζτθσ του ζργου, ιςχφει θ δεφτερθ, χωρίσ οικονομικι αξίωςθ εκ μζρουσ
του Αναδόχου.
9.2 Αν αντίςτοιχα τεκεί ς' εφαρμογι μετά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ μελζτθσ του ζργου
προδιαγραφι από κάποιο Εκνικό Φορζα, που αφορά υλικό του ζργου και είναι αυςτθρότερθ τθσ
αντιςτοίχου προδιαγραφισ του ζργου αυτοφ, τότε κα τθρθκεί θ διαδικαςία που προβλζπεται (ανάλογα)
ςτθν παράγραφο 8.2. του προθγοφμενου άρκρου.
Άρκρο 10ο: Δοκιμαςία υλικών του ζργου
10.1. Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα, για κάκε υλικό του ζργου, να ηθτιςει τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν ςε
εργαςτιριο δθμοςίασ υπθρεςίασ ι αναγνωριςμζνου ιδιωτικοφ φορζα, για να διαπιςτϊςει ότι το
προςκομιηόμενο ςτο ζργο υλικό, ςυμφωνεί με τισ προδιαγραφζσ του ζργου.
10.2. Η ωσ άνω προςφυγι ςε εργαςτιριο ελζγχου κα ηθτθκεί ςτθν περίπτωςθ που από τα υποβλθκζντα
από τον ανάδοχο ςτοιχεία του υλικοφ δεν προκφπτουν μονοςιμαντα και αναμφιςβιτθτα οι τεχνικζσ
ιδιότθτεσ του υλικοφ. Η αντίςτοιχθ δαπάνθ για τθ δοκιμι του υλικοφ βαρφνει τον ανάδοχο και μόνο και
πρζπει να εκτιμθκεί αντίςτοιχα ςτθν υποβολι τθσ προςφοράσ του.
10.3. Επίςθσ δοκιμαςία κάποιου υλικοφ μπορεί να γίνεται και ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, εφ' όςον
κάτι τζτοιο ςαφϊσ αναγράφεται και προβλζπεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι του ζργου.

10.4. Ειδικότερα για τα Η/Μ μείηονα υλικά, με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου οι δοκιμζσ κα γίνουν
από αρμόδια επιτροπι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ.
Άρκρο 11ο: Χριςθ εκρθκτικών υλικών
11.1. Γενικϊσ ςτο ζργο απαγορεφεται θ χριςθ εκρθκτικϊν υλικϊν για οιονδιποτε λόγο.
Άρκρο 12ο: Εγκατάςταςθ - Διευκζτθςθ καλωδιακών δικτφων
12.1. Η εγκατάςταςθ των καλωδίων ανεξάρτθτα αν πρόκειται για νζα δίκτυα ι μετακινιςεισ
υφιςταμζνων, κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να προκφπτει ο μικρότεροσ δυνατόσ αρικμόσ
ςυνδζςμων.
12.2. Ράντωσ τονίηεται ότι ςε κανζνα καλωδιακό δίκτυο δεν αποτιμάται ιδιαίτερα ο ςφνδεςμοσ, θ
δαπάνθ του οποίου ςαν προμικεια υλικοφ και εργαςίασ) ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδασ που
ανικει και θ προμικεια - τοποκζτθςθ του καλωδίου.
12.3. Κατά τθν εγκατάςταςθ οιουδιποτε καλωδιακοφ δικτφου κα ακολουκείται θ προδιαγραφι Ρ-311,
δεν επιτρζπεται θ ταυτόχρονθ εγκατάςταςθ "υλικϊν προςταςίασ και καλωδίων". Θα προθγείται θ
καταςκευι ι εγκατάςταςθ των βοθκθτικϊν ι προςτατευτικϊν υλικϊν (άμμου, τοφβλων, ςωλθνϊςεων,
φρεατίων), κα ελζγχεται από τον επιβλζποντα μθχανικό θ αρτιότθτά των και εν ςυνεχεία κα
εγκακίςτανται τα καλϊδια.
Άρκρο 13ο: Τλικά επίχωςθσ χανδάκων (καλωδιώςεων - ςωλθνώςεων)
13.1. Στθν τιμι εγκαταςτάςεωσ των πάςθσ φφςεωσ καλωδίων περιλαμβάνεται και κάκε δαπάνθ που
απαιτείται για τθν προμικεια μεταφορά και εγκατάςταςθ των υλικϊν επιχϊςεων των χαντακιϊν,
ανεξάρτθτα τθσ κζςεωσ προμικειάσ τουσ κακϊσ και για τθν απόρριψθ κάκε είδουσ μπαηϊν ςε
χωματερι ι ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία του ζργου ανεξαρτιτωσ
απόςταςθσ.
13.2. Το ίδιο ιςχφει προκειμζνου και για υλικά επιχϊςεωσ πάςθσ φφςεωσ ςωλθνϊςεων.
13.3. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται τροποποίθςθ των ανωτζρω εφ' όςον ςαφϊσ αναγράφεται ςτο
2ο μζροσ τθσ παροφςθσ ι ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι του ζργου.
Άρκρο 14ο: Εγκρίςεισ υλικών
14.1. Η ζγκριςθ που χορθγείται από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία κατά τθν διάρκεια του ζργου, για κάκε
υλικό που προορίηεται για το ζργο ςθμαίνει ότι:

του υλικοφ και παρζχει τθν κατ' αρχιν ζγκριςι τθσ για τθν παραγγελία και ενςωμάτωςθ του υλικοφ ςτο
ζργο.

και λειτουργία του ςτον τόπο του ζργου, ςτθ κζςθ για τθν οποία προορίηεται και μετά τισ δοκιμζσ που
κατά τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, απαιτοφνται να γίνουν ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ ι εργαςτιριο δοκιμϊν
κρατικοφ φορζα και τθν υποβολι ςτθν ΥΡΕΡΑ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν.

Άρκρο 15ο : Αρχαιότθτεσ- Αντικείμενα Αξίασ
15.1 Οι οποιεςδιποτε αρχαιότθτεσ, ζργα τζχνθσ ι αντικείμενα αξίασ οποιαςδιποτε φφςεωσ, τα οποία
τυχόν κα ανακαλυφκοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ανικουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο.
15.2 Η Υπθρεςία δεν κα καταβάλει ςτον Ανάδοχο κανζνα αντιςτάκμιςμα, εκτόσ εάν παρίςταται ανάγκθ
δαπάνθσ εξαγωγισ εκ του εδάφουσ των παραπάνω αντικειμζνων, με επιφφλαξθ για κάκε τυχόν
αποηθμίωςθ για τα παραπάνω προσ τρίτον, που προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
15.3 Σε περίπτωςθ ανακαλφψεωσ οποιουδιποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα, ο Ανάδοχοσ οφείλει
να ειδοποιιςει αμζςωσ το Γραφείο Επιβλζψεωσ, να τα διαφυλάττει με ειδικοφσ φφλακεσ και να
αναςτείλει οποιαδιποτε εργαςία, θ οποία μπορεί να επθρεάςει τθν αςφάλειά τουσ και να περιμζνει
περαιτζρω οδθγίεσ από τισ Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ.
Άρκρο 16ο: Σροποποιιςεισ προδιαγραφών - Σεχνικι μελζτθ καταςκευισ
16.1. Κακορίηεται ότι ςτθν ςειρά ιςχφοσ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων του ζργου θ τεχνικι μελζτθ
καταςκευισ προθγείται των προδιαγραφϊν του ζργου.
16.2. Κατόπιν τοφτων και προσ αποφυγι τροποποιιςεων επί των προδιαγραφϊν του ζργου κακορίηεται
ότι ς' όλεσ τισ περιπτϊςεισ που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο "Τεχνικι Μελζτθ Καταςκευισ" τα εισ
αυτιν προβλεπόμενα υλικά και εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνα απολφτωσ με τισ προδιαγραφζσ του ζργου.
Τοφτο ιςχφει ανεξάρτθτα αν θ "Τεχνικι Ρεριγραφι Καταςκευισ" εγκρικεί κατά τθ φάςθ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ ι κατά τθν διάρκεια τθσ εκτελζςεωσ του ζργου.
Άρκρο 17ο: Προςταςία του Περιβάλλοντοσ & Εναλλακτικι Διαχείριςθ (ΑΕΚΚ)
17.1 Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 138 του Ν. 4412/2016.
17.1.1 Η εκτζλεςθ του ζργου τθσ επικεφαλίδασ κα προχωριςει με τθν ςαφι υποχρζωςθ ότι κα
τθρθκοφν οι εγκεκριμζνοι περιβαλλοντικοί όροι και θ Ρεριβαλλοντικι Νομοκεςία, χωρίσ τθν απαίτθςθ
καμίασ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ του Αναδόχου για τθν τιρθςθ των παραπάνω όρων.
17.1.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει προτάςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντασ ςτθν
περιοχι του ζργου. Οι προτάςεισ αυτζσ κα κακορίηουν με λεπτομζρεια όλα τα μζτρα που κα λθφκοφν
για να προςτατευκοφν θ υπάρχουςα βλάςτθςθ, τα δζντρα, οι κάμνοι και οι καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ
γφρω από τουσ χϊρουσ που κα διατεκοφν από τθν Υπθρεςία για τθν εκτζλεςθ των ζργων, κακϊσ και
για τθν αποκατάςταςθ των περιοχϊν, που υποχρεωτικά κα υποςτοφν ηθμιζσ από τθν εκτζλεςθ του
ζργου. Οι προτάςεισ αυτζσ πρζπει να ςυμφωνοφν με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ζχουν εγκρικεί
για το ζργο.
17.1.3 Ενδεικτικά, τζτοια μζτρα κα είναι, μετά τθν περάτωςθ του ζργου, ο πλιρθσ κακαριςμόσ των
εργοταξίων, θ αποξιλωςθ όλων των προςωρινϊν εγκαταςτάςεων, θ αποκομιδι όλων των
πλεοναηόντων υλικϊν και αχριςτων και κάκε άλλο κατάλλθλο μζτρο, ϊςτε τελικά θ επιρροι του
εκτελεςκζντοσ ζργου ςτο περιβάλλον να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι.
17.1.4 Τονίηεται ότι ο Ανάδοχοσ κα είναι μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε
τρίτουσ από αυκαίρετθ κοπι ι βλάβθ δζνδρων, από αποκικευςθ υλικϊν, από κακό χειριςμό των
μθχανθμάτων του ι καταπάτθςθ φυτεμζνων περιοχϊν από τα μθχανικά μζςα που διακζτει ι
προςωρινά ζργα εκτροπισ κ.λ.π, και κα φροντίηει για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ ηθμιάσ με δικζσ
του δαπάνεσ.

17.1.5 Σε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, που δεν
προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν Υπθρεςία
τροποποιιςεισ τθσ), ο ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να
προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό
περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να
δικαιοφται οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ. Ο ανάδοχοσ είναι ο
μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τθ μετά ςχολαςτικότθτασ τιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ
μελζτθσ του ζργου και γενικότερα για τθν εφαρμογι των νομοκετθμζνων όρων προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ κατά τθν καταςκευι του ζργου, κατά τθν τυχόν εκμετάλλευςθ των πθγϊν λιψθσ
υλικϊν , και κατά τθ χρθςιμοποίθςθ των εγκεκριμζνων αποκεςιοκαλάμων απόκεςθσ πλεοναςμάτων
των προϊόντων εκςκαφϊν .
17.1.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ τθσ ςχετικισ Νομοκεςίασ, κατά τα αναφερόμενα ςτθν
36259/1757/Ε103/23-08-10 ΚΥΑ “Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ & κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” (ΦΕΚ1312 B' / 24-08-10).
ΜΕΡΟ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρκρο 1ο: Αντικείμενο Εργολαβίασ και Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ
1.1 Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν Βελτίωςθ τθσ Δθμοτικισ Οδοποιίασ ΔΕ Αράχωβασ.ΟΙ επεμβάςεισ κα
γίνουν επί τθσ κεντρικισ οδοφ Δελφϊν και ςε λοιπζσ οδοφσ εντόσ του οικιςτικοφ ιςτοφ τθσ
Δθμοτικισ Ενότθτασ Αράχοβασ .
Το ζργο αφορά τθν :
 Απόξεςθ του φκαρμζνου αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα ) ςε βάκοσ 4 εκ.
 Αντιολιςκθτικι αςφαλτικι ςτρϊςθ πάχουσ 4 εκ
 Αςφαλτικι ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ μεταβλθτοφ πάχουσ
 Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ και αςφαλτικι προεπάλειψθ
 Τοποκζτθςθ κραςπζδων από ςκυρόδεμα ι μάρμαρο χτυπθτό
 Διαγράμμιςθ οδϊν με ανακλαςτικι βαφι.
Η επιφάνεια των οδϊν παρζμβαςθσ είναι περίπου 9.200,00 μ2., θ διαγράμμιςθ των οδϊν
αναφζρεται ςε μικοσ 800,00 μ. και τα κράςπεδα περίπου 200 μ. μικοσ.

1.2 Τα είδθ και οι ποςότθτεσ των προβλεπόμενων εργαςιϊν περιζχονται ςτον Ρροχπολογιςμό,
ςυμβατικζσ δε τιμζσ μονάδοσ εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου Ρροςφοράσ, ανεξάρτθτα
αν οι εργαςίεσ εκτελοφνται κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ ι τθσ νφκτασ (είτε λόγω των αναγκϊν του
ζργου είτε λόγω αναγκϊν τθσ Υπθρεςίασ), χωρίσ να πλθρϊνεται ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ για τθν
περίπτωςθ νυκτερινισ εργαςίασ.
1.3 Η ςυνολικι δαπάνθ του ζργου, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα ποςά για τυχόν απρόβλεπτα και
ανακεϊρθςθ και ποςοςτό 18% για Γενικά Ζξοδα και Εργολαβικό Πφελοσ (ΓΕ+ΟΕ), κακϊσ και ποςό
απολογιςτικϊν Το ςυνολικό κόςτοσ κατά τθν Μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των:
200.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (24%) ( διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ)
Άρκρο 2ο: Ζκταςθ των κατ' αποκοπι εργαςιών

Δεν υπάρχει
Άρκρο 3ο: χζδια – Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
3.1 Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, τα λοιπά τεφχθ τθσ μελζτθσ και
τα ςτοιχεία δθμοπράτθςθσ τα οποία αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο και των οποίων θ ςειρά
προτεραιότθτασ τθσ ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ) είναι :
1) Η Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου.
2) Το Ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
3) Το Τιμολόγιο Μελζτθσ αποτελοφμενο από τουσ Γενικοφσ Προυσ & τα Άρκρα4) Ο Ρροχπολογιςμόσ
Μελζτθσ
5) Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) που περιλαμβάνει τουσ Γενικοφσ Προυσ (Μζροσ Ι) και τουσ
Ειδικοφσ Προυσ (Μζροσ ΙΙ).
6) Η Τεχνικι Μελζτθ του ζργου, που περιλαμβάνει τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τα Σχζδια, όπωσ
αναγράφονται ςτθν Ε.Σ.Υ. (ΜΕΟΣ ΙΙ).
7) Η Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων .
8) Το πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου, όπωσ κα εγκρικεί τελικά από τθν Υπθρεςία.
9) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που κα χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Υπθρεςία κακϊσ και οι Τεχνικζσ
Μελζτεσ – ςχζδια εφαρμογισ που απαραιτιτωσ κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ
όρουσ δθμοπράτθςθσ, όπωσ τελικά κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία.
10) Το Χρονοδιάγραμμα/Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν
Υπθρεςία.
3.2 Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι
είναι δθμοςιευμζνα κείμενα :
(1) Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 8 του Ν.3263/2004.
(2) Οι Αναλφςεισ Τιμϊν και τα αντίςτοιχα Ρεριγραφικά Τιμολόγια που αναφζρονται ςτθν ΕΣΥ, για τθν
Ρερίπτωςθ Σφνταξθσ ΡΚΤΝΜ.
(3) Οι Ευρωκϊδικεσ (DIN, EN κλπ.).
(4) θ ΔΙΡΑΔ/οικ/273 (ΦΕΚ 2221/τ.β/30.7.2012 ζγκριςθ 440 ελλθνικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΕΤΕΡ με
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα δθμόςια ζργα .
(5) Oι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του ΥΡΕΧΩΔΕ (Γενικζσ προδιαγραφζσ υλικϊν εργαςίασ
και πλθρωμϊν , (ι του τ. ΥΔΕ) & oι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O ).
(6) Η υπ ϋαρικμό 17 εγκφκλιοσ με αρικμό πρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322 / 7-09-2016 του Υπουργείου Υποδομϊν
Μεταφορϊν και Δικτφων, Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν, Γενικισ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ,
Διεφκυνςθ Κανόνων και Ροιότθτασ, ςχετικά με τθν “Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα
εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΡ) και θ προςωρινι αντικατάςταςι τουσ
από τισ ΡΕΤΕΡ (Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ )”.

3.3 Στο παρόν ζργο ζχουν εφαρμογι οι παρακάτω Αποφάςεισ του ΥΡΕΧΩΔΕ όπωσ:
3.3.1. Ιςχφει θ αρικμ. Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαςθ Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1556Βϋ/18.10.04),
με τθν οποία εγκρίκθκαν τα ενιαία Τιμολόγια Εργαςιϊν ςτισ κατθγορίεσ των ζργων Οδοποιίασ,
Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν και Ρραςίνου ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 3263/2004.
3.3.2 Ιςχφει θ αρικμ. Δ17α/09/136/ΦΝ437/23.12.04 απόφαςθ Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
1939Β/29.12.04), με τθν οποία εγκρίκθκαν τα ενιαία Τιμολόγια Εργαςιϊν ςτθν κατθγορία των ζργων
Οικοδομικϊν και θ 1θ Βελτίωςθ των εγκεκριμζνων ενιαίων Τιμολογίων ςτισ κατθγορίεσ των Υδραυλικϊν
και Λιμενικϊν Ζργων
3.3.3. Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α / 04/15/ΦΝ 437 / 8.2.2005, που αντικακιςτά τθν
Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 ( Β ‘ 1556 ) και αφορά τθν τροποποίθςθ κατθγοριϊν ςτα εγκεκριμζνα
τιμολόγια εργαςιϊν για ζργα Οδοποιϊασ, ( 1θ βελτίωςθ Οδοποιϊασ ).
3.3.4 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α/09/56/ΦΝ437/27.4.2005 απόφαςθ Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
573/27.4.2005 ), 1θ βελτίωςθ των ενιαίων τιμολογίων Οικοδομικϊν εργαςιϊν
3.3.5 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α/03/41/ΦΝ437/31.3.2005, (ΦΕΚ 440 Βϋ/ 5.4.2005 )απόφαςθ Υπουργοφ
ΡΕΧΩΔΕ, 2θ βελτίωςθ Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν Ζργων.
3.3.6 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α/01/127/ΦΝ.443, απόφαςθ Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ ζγκριςθ 3θ βελτίωςθ των
Ρρότυπων Τευχϊν Διακιρυξθσ Δθμοςίων ζργων.
3.3.7 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α/03/54/ΦΝ 437 / 7.5.2008, ( ΦΕΚ 918 Β’ /19.5.2008) απόφαςθ Υπουργοφ
ΡΕΧΩΔΕ, Επικαιροποίθςθ των ενιαίων τιμολογίων ζργων Οδοποιίασ ( 5Η βελτίωςθ των ενιαίων
τιμολογίων εργαςιϊν τθσ Οδοποιϊασ ) για ζργα προχπολογιςμοφ από 1,5 εκατομμφριο ευρϊ μζχρι 5
εκατομμφρια ευρϊ.
3.3.8. Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17ΑΑ /06/76/ΦΝ437 / 20.6.2008 επικαιροποίθςθ του ενιαίου τιμολογίου
Οδοποιίασ.
3.3.9. Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δα/4/82/ΦΝ437/4.7.2008 ζγκριςθ ενιαίου τιμολογίου ζργων Οδοποιίασ για
μικρά ζργα προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 1.500.000,00 €.
3.3.10 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ 21/2008, Δ17α/11/116/ΦΝ437/2.10.2008 ςχετικά με τον υπολογιςμό τθσ
αξίασ τθσ αςφάλτου.
3.3.11. Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α/09/18/ΦΝ437 / 6.2.2009 «Επικαιροποίθςθ ενιαίου τιμολογίου ζργων
Οδοποιίασ, ( τςιμεντοϊςτοί )».
3.3.12 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24.2.2009 Απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ
αναπροςαρμογισ και ςυμπλιρωςθσ Ενιαίων τιμολογίων ζργων Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν.

ζγκριςθ

3.3.13 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α/62/3/ΦΝ437 / 12.3.2009 Ζγκριςθ αναπροςαρμογισ και ςυμπλιρωςθσ
Ενιαίων τιμολογίων Οικοδομικϊν ζργων.
3.3.14 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17α/07/63/ΦΝ437 / 27.4.2009 «Διευκρινίςεισ επί τθσ εγκυκλίου 21/2008,
ςχετικά με τον υπολογιςμό τθσ αξίασ τθσ αςφάλτου».
3.3.15 Το Τιμολόγιο υδραυλικϊν ζργων – Αναπροςαρμογι Φεβρουάριοσ 2009, ( ΦΕΚ 822Β 4.5.2009 ).

3.3.16 Ιςχφει θ εγκφκλιοσ Δ17γ / 01/78/ΦΝ437 / 25.5.2009 Δθμοςίευςθ διόρκωςθσ ςφαλμάτων ςτθν
αρικμ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24.2.2009 Απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ .
3.3.16 Η ζγκριςθ αναπροςαρμογισ και ςυμπλιρωςθ ενιαίων τιμολογίων Οικοδομικϊν ζργων, (ΦΕΚ
513Β / 19.3.2009 )
3.3.17 Η ζγκριςθ αναπροςαρμογισ και ςυμπλιρωςθσ ενιαίου τιμολογίου ζργων υδραυλικϊν και
Λιμενικϊν, (ΦΕΚ 410Β / 6.3.2009 ).
3.3.18. Η ζγκριςθ αναπροςαρμογισ και ςυμπλιρωςθ ενιαίων τιμολογίων ζργων πραςίνου,
3.3.19 Η Εγκφκλιο 12, Δ11γ/ο/253/Φ10/3.5.2010 «Ζγκριςθ αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ ενιαίων
τιμολογίων ζργων Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν του ΥΡΕΧΩΔΕ.
3.3.20 Ιςχφουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ςυμβατικό τεφχοσ τθσ Τεχνικισ
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων του ζργου.
3.3.21 Η Εγκφκλιο 23, Δ11γ/ο/11/69-Φ10 «Ζγκριςθ αναπροςαρμογισ και ςυμπλιρωςθ ενιαίων
τιμολογίων ζργων Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν του Υπουργοφ Υ.ΜΕ.ΔΙ.3.3.22. Το ανεπίςθμο Αναλυτικό
Τιμολόγιο Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων (ΑΤΗΕ) Τεφχθ Ι και ΙΙ (ζκδοςθ 1981, ΡΕΔΜΗ ΕΔΕ).
3.3.23 Η «Αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ των Ενιαίων Τιμολογίων Ζργων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν,
Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και
Λιμενικϊν», (ΦΕΚ 639 Β /20.3.2013 ).
3.3.24 Η υπ’ αρικμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαςι περί «Αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ Ενιαίων
Τιμολογίων Ζργων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και
Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν» θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο
ΦΕΚ Βϋ 363/19-2-2013,
3.3.25 Η διόρκωςθ τθσ υπ’ αρικμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαςισ περί «Αναπροςαρμογι και
ςυμπλιρωςθ Ενιαίων Τιμολογίων Ζργων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου
και Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν» θ οποία δθμοςιεφκθκε
ςτο ΦΕΚ Βϋ 363/19-2-2013, με τθν υπϋ αρικμ. Δ11γ/o/3/20/13 (ΦΕΚ 639 Β/20-3-2013): Διορκωτικζσ
επεμβάςεισ ςτθν απόφαςθ «Αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ Ενιαίων Τιμολογίων Ζργων Οδοποιίασ,
Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ,
Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν».
3.3.26 Το υπ ϋαρικμό 1746 / Βϋ/ 19-05-2017 ΦΕΚ Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, Αρικ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ.
3.3.27 Στα ανωτζρω τιμολόγια ιςχφουν οι τελευταίεσ εκδόςεισ. Στα παραπάνω ζχουν εφαρμογι όλα τα
αναγραφόμενα, πλθν αυτϊν που αναφζρονται ςτον τρόπο επιμετριςεωσ και πλθρωμισ ςτα κατϋ
αποκοπι τμιματα.
3.3.28 Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ.
3.3.29 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Υ.Δ.Ε. (ΕΤΕΡ – ΡΕΤΕΡ ) και όςεσ τυχόν άλλεσ
αναφζρονται ςτα άρκρα του Τιμολογίου και ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. Η εγκφκλιοσ 17 του Υπουργείου
Υποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων ΔΚΡ/οικ/1322/7-9-16, περί αναςτολισ τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ
59 Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, και θ προςωρινι αντικατάςταςι τουσ από τισ ΡΕΤΕΡ (
Ρροςωρινζσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) .

3.3.30 Ο Κανονιςμόσ φορτίςεωσ δομικϊν ζργων (Β.Δ. 10-12-45/ΦΕΚ-325Α/ 1945 και ΦΕΚ171 Α/46), ο
Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 1561/2-6-2016 & Φ.Ε.Κ. 4007/14-12-16), ο Αντιςειςμικόσ
Κανονιςμόσ (ΦΕΚ 781Β’/18-06-2003, ΦΕΚ 1153Β’/12-08-2003, ΦΕΚ 1154Β’/12-08-2003 & Φ.Ε.Κ.
270Β’/16-03-2010), όπωσ αυτοί ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ.
3.3.31Ο Νζοσ Κανονιςμόσ για τθν μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Σκυρόδεμα, ο Κανονιςμόσ
Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ και ο Κανονιςμόσ Σκυροδζματοσ, (ΦΕΚ 1561/2-6-2016 & Φ.Ε.Κ. 4007/14-1216) όπωσ ιςχφουν τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ.
3.3.32 Ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων και ο Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν
Εγκαταςτάςεων, όπωσ αυτοί ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία προςφοράσ.
3.3.33 Ο Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμερομθνία τθσ
προςφοράσ.
3.3.34 Ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ θχομονϊςεισ και εγκαταςτάςεισ, ιςχφουν οι διατάξεισ που εκδόκθκαν
κατ’ επιταγι του ΓΟΚ του 1577/85 μζχρι τθν θμερομθνία τθσ προςφοράσ.
3.3.35 Η ερμθνευτικι εγκφκλιοσ 61.800/20.11.1937 του Υπ. Συγκοινωνιϊν.3.3.36 Οι ιςχφουςεσ κατά τθν
θμερομθνία προςφοράσ ΤΟ.ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ 2411/86, ΤΟΤΕΕ 2412/86, ΤΟΤΕΕ 2421 Μζροσ 1/86 & 2/86 κλπ).
3.3.37 Οι ιςχφουςεσ κατά τθν θμερομθνία προςφοράσ τυποποιιςεισ ΕΛΟΤ, DIN, ISO, EN, AFNOR.
3.3.38 Πλεσ οι αναφερόμενεσ ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τα λοιπά τεφχθ προδιαγραφζσ, ακόμα και αν
δεν αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω.
3.3.39 Για κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ και δφνανται να
εφαρμοςτοφν οι κατά περίπτωςθ ιςχφοντεσ κανονιςμοί χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε., εφόςον γίνεται επαρκισ
αιτιολόγθςθ εφαρμογισ αυτϊν. Οπωςδιποτε όμωσ προ τθσ εφαρμογισ των κα προθγθκεί ενθμζρωςθ
και ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.
3.3.40 Η δαπάνθ κάκε εργαςίασ και αντιςτοίχου υλικοφ που ςυνεπάγεται θ ακριβισ εφαρμογι των
ανωτζρω, περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ του Τιμολογίου μελζτθσ (και προςφοράσ) του ζργου.
3.3.41 Η εγκφκλιοσ 27 / 15.10.2012 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ./369 από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ
Ανταγωνιςτικότθτασ, υποδομϊν, μεταφορϊν και δικτφων (Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων ζργων ) ςχετικά
με τθν «ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (Ε.Σ.Υ.) των δθμοπρατοφμενων ζργων άρκρου ςχετικοφ «με τα
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο».
3.3.42 Η υπ ϋαρικμό 14867 / 825 / 9.5.2014 (1241 Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργείου Εργαςίασ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ αναρτθμζνθ ςτο Διαφγεια με (ΑΔΑ :ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) ςχετικά με τθν
“απλοποίθςθ διαδικαςιϊν τιρθςθσ αρχείων για κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν εργαςία ςτα
Τεχνικά Ζργα”.
Άρκρο 4ο : Σροποποίθςθ Νομοκεςίασ
Για τθν παροφςα εργολαβία ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412 / 2016 και κάκε νζα που κα ζχει
δθμοςιευκεί μζχρι τθν θμερομθνία προςφοράσ.
Άρκρο 5ο: υντονιςμόσ Προδιαγραφών, χεδίων και Ειδικών Διατάξεων

5.1 Οι ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ, τα εγκεκριμζνα ςχζδια και οι ειδικζσ διατάξεισ και όλα τα
ςυμπλθρωματικά ςχζδια και ζγγραφα, αποτελοφν ουςιϊδθ μζρθ τθσ Σφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ που
τίκεται ςε ζνα από αυτά είναι δεςμευτικι και κεωρείται ότι περιζχεται ςε όλα. Σε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ οι αναγραφόμενεσ διαςτάςεισ των ςχεδίων υπεριςχφουν αυτϊν που προκφπτουν από τθν
υπό κλίμακα ανάγνωςθ, εκτόσ αν πρόκειται για προφανϊσ λανκαςμζνθ αναγραφι, που κα πρζπει να
προςδιορίηεται από τθν Υπθρεςία μετά από όχλθςθ του Αναδόχου.
5.2 Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να επωφελθκεί από πικανό ςφάλμα ι παράλειψθ των ςχεδίων.
5.3 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αντιλθφκεί ότι υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων
ςτοιχείων τθσ Μελζτθσ ι ότι ενδεχόμενα είναι απαραίτθτεσ ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ,
υποχρεοφται το ταχφτερο να ηθτιςει γραπτζσ οδθγίεσ κλπ ςφμφωνα με τισ Νομοκετικζσ διατάξεισ του
Ν.3669 / 2008 και του Ν. 4412 / 2016 από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Ακόμθ υποχρεοφται όπωσ,
οποτεδιποτε και με οποιοδιποτε τρόπο, εφαρμόςει τθν επί του κζματοσ απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ.
5.4. Στισ προτάςεισ ι ςχζδια του Αναδόχου θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να επιφζρει
οποιαδιποτε τροποποίθςθ κρίνει αναγκαία μετά και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.
5.5. Οι ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ, τα εγκεκριμζνα ςχζδια και οι ειδικζσ διατάξεισ και όλα τα
ςυμπλθρωματικά ςχζδια και ζγγραφα, αποτελοφν ουςιϊδθ μζρθ τθσ Σφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ που
τίκεται ςε ζνα από αυτά είναι δεςμευτικι και κεωρείται ότι περιζχεται ςε όλα.5.6 Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται εγκαίρωσ, πριν από κάκε εφαρμογι ςυνολικά ι εν μζρει, ςχεδίων που κατά τθν κρίςθ του
βρίςκονται ςε αςυμφωνία μεταξφ τουσ ι με υφιςτάμενα ςτοιχεία ι με τα άλλα ςυμβατικά τεφχθ, να
ηθτιςει αμζςωσ και εγγράφωσ οδθγίεσ από τθν Υπθρεςία, αλλιϊσ υποχρεοφται να εφαρμόςει
οποτεδιποτε και με κάκε τρόπο τθν επί του κζματοσ απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ, με δικά του μζςα και
δαπάνθ.
Άρκρο 6ο: Ζναρξθ και διάρκεια Ζργου - Προκεςμίεσ - Ποινικζσ Ριτρεσ
6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να περατϊςει το ζργο ςτο ςφνολο του μζςα ςε πζντε (5) μινεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Τονίηεται ότι ςτθν ανωτζρω προκεςμία ςυμπεριλαμβάνεται
εργαςία κατά τισ αργίεσ και τα Σαββατοκφριακα, το δε κόςτοσ τθσ εργαςίασ κατά τισ ανωτζρω θμζρεσ
ζχει υπολογιςτεί ςτισ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου.
6.2 Οι μινεσ νοοφνται πάντοτε ςφμφωνα με τθν θμερολογιακι διαδοχι των θμερϊν.
6.3. Για τθν οριακι προκεςμία του ζργου ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 147 του
Ν.4412/2016,
6.4. Κατά τα λοιπά ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 147 του Ν.4412/2016.
6.5. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ του Ζργου, επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν 4412/2016.
6.6. Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ, που τάςςεται, δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο για αποκλειςτικι
υπαιτιότθτά του. Κατά τα λοιπά ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 148 του Ν.4412/2016.
6.7. Αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ
γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου του άρκρου 160 του Ν.4412/2016.
Άρκρο 7ο: Γενικά Ζξοδα, Όφελοσ κ.λπ. Αναδόχου / Επιβαρφνςεισ

7.1. Επί πλζον δε, οι πλθρωμζσ του Αναδόχου, υπόκεινται ςτισ κατά το Νόμο κρατιςεισ.
7.2. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου επιβλθκοφν και νζα πρόςκετα τζλθ ι αυξθκοφν τα
ποςοςτά αυτϊν, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ ςχετικι πρόςκετθ δαπάνθ,
που προζρχεται από αυτά, κα βαρφνει τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ μείωςθσ των ανωτζρω ποςοςτϊν, θ
διαφορά κα είναι υπζρ τθσ Υπθρεςίασ.
7.3 Στισ τιμζσ του Ρεριγραφικοφ Τιμολογίου ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ, δθλ.
φόροι, τζλθ, ειδικοί φόροι, κλπ. Αν όμωσ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου δοκεί απαλλαγι για
οποιαδιποτε από τισ παραπάνω επιβαρφνςεισ θ απαλλαγι αυτι κα εκπζςει ςε ωφζλεια του ζργου (όχι
ςε ωφζλεια του Αναδόχου). Τα παραπάνω ιςχφουν και για τισ Νζεσ Τιμζσ Μονάδοσ (ΝΤΜ) που πικανόν
να ςυνταχκοφν, υπό μορφι ςχετικϊν Ρρωτοκόλλων Κανονιςμοφ.
7.4. Σαν γενικι τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ εργολαβίασ κα είναι θ διαφορά του ςυνολικοφ ποςοφ
προςφοράσ από τθ ςυνολικι εκτίμθςθ δαπάνθσ τθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ, παράγραφοσ 1.2. των
ειδικϊν όρων τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, διαιροφμενθσ δια τθσ τελευταίασ.
Άρκρο 8ο: Πλθρωμι Αναδόχου
8.1 Για τισ πλθρωμζσ ςτον Ανάδοχο ζχει εφαρμογι το Άρκρο 152 του Ν. 4412/2016 .8.2 Για τα κατ'
αποκοπι τμιματα του ζργου, πλιρωσ ολοκλθρωμζνα, ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται με καταβολι των
τιμθμάτων που προςφζρει ο ίδιοσ με τθν Οικονομικι Ρροςφορά του.
8.3 Οι πιςτοποιιςεισ ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 152 του Ν.4412/2016 ςε
χρονικά διαςτιματα όχι μικρότερα του ενόσ μθνόσ.
8.4 Με βάςθ τον Ρροχπολογιςμό Ρροςφοράσ και τον Ρίνακα Ροςοςτϊν Δαπάνθσ, που περιλαμβάνεται
ςε αυτόν, ι τα ποςοςτά που αναφζρονται ςτον Ρροχπολογιςμό και ςτθν ςτιλθ «άρκρα ανακεϊρθςθσ»,
υπολογίηονται οι τμθματικζσ πλθρωμζσ του Αναδόχου, ςε τμιματα των παραπάνω ποςοςτϊν, για τισ
ανάλογεσ εργαςίεσ, κατά τθν εκτίμθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.
Άρκρο 9ο: Ανακεώρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου
9.1 Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εργαςιϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου
153 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / Αϋ/ 8-08-2016) .
Σχετικά διευκρινίηεται ότι :
που πλθρϊνονται «με
το τεμάχιο», «m κλπ» διαχωρίηονται οι διάφορεσ εργαςίεσ, που εκτελοφνται, κατά ανακεωρθτικά
τρίμθνα.
μβάνονται τμιματα των ποςοςτϊν, που αναφζρονται ςτον Ρίνακα ποςοςτϊν
δαπάνθσ, που περιλαμβάνεται ςτθν ςτιλθ "άρκρα ανακεϊρθςθσ" του Ρροχπολογιςμοφ.
9.2 Το ποςό κάκε κονδυλίου που αντιςτοιχεί ςε εργαςία που ζγινε ςτο ανακεωρθτικό τρίμθνο κα
αποτελεί το ποςό, που κα ανακεωρείται. Το ποςό αυτό κα πολλαπλαςιάηετε με τουσ αντίςτοιχουσ
ςυντελεςτζσ (ΟΙΚ., ΟΔΟ., ΗΛΜ κλπ.) που κακορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του Ρροχπολογιςμοφ
Μελζτθσ.
Άρκρο 10ο: Προκαταβολι

10.1. Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον ανάδοχο .
Άρκρο 11ο: Διάκεςθ τεχνικοφ προςωπικοφ επί τόπου του ζργου
11.1 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο
προςωπικό του Αναδόχου.
11.2. Στθ διεφκυνςθ του ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου ςτον τόπο καταςκευισ, ςε εφαρμογι των
διατάξεων των άρκρων 138 & 139 του Ν. 4412/16, κα πρζπει να είναι διπλωματοφχοσ, ανάλογου με τθ
φφςθ του ζργου ειδικότθτασ και αρικμοφ αναλόγου του μεγζκουσ (προχπολογιςμοφ) του ζργου. Ήτοι
Αρχιτζκτων ι Ρολιτικόσ μθχανικόσ και Μθχανολόγοσ ι Ηλεκτρολόγοσ μθχανικόσ
11.3 Για τθν καταςκευι του ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει επί τόπου του ζργου και ςε όλθ
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των αντιςτοίχων εργαςιϊν του, τεχνικϊν υπαλλιλων, όπωσ αναφζρεται ςτο
άρκρο 139 του Ν. 4412 / 2016
τοφχο Ρολιτικό μθχανικό, μζλοσ του ΤΕΕ, για τισ εργαςίεσ οδοποιίασ,

11.4. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν διακζτει επί τόπου του Ζργου τουσ ςτθν παράγραφο
11.3. αναφερόμενουσ Μθχανικοφσ, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα ι να προςλάβει τουσ αντίςτοιχουσ
Μθχανικοφσ για λογαριαςμό και ςε βάροσ του Αναδόχου, ι να περικόπτει μθνιαίωσ ποςό που κα
αντιςτοιχεί ςτο μιςκό του Μθχανικοφ (ι των Μθχανικϊν) που δεν κα διακζτει για το Ζργο και για όςο
διάςτθμα δεν τουσ διακζςει. Ο μιςκόσ αυτόσ κα υπολογίηεται με βάςθ τον διπλάςιο μιςκό που
προκφπτει από τον πίνακα αμοιβϊν επί ςυμβάςει Μθχανικϊν δεκαετοφσ τουλάχιςτον πείρασ.
11.5. Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ όλων
των απαιτοφμενων από το νόμο αδειϊν (εκτόσ αυτϊν που προβλζπονται για τθν ανζγερςθ των
οικοδομϊν) και κακίςταται ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ του τρόπου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Άρκρο 12ο: Προζλευςθ υλικών
12.1. Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τα καλφτερα ςε ποιότθτα που υπάρχουν ςτθν
αγορά, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα.
Άρκρο 13ο: Ζγκριςθ υλικών
13.1. Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ
τθσ ςυμβάςεωσ, να προτείνει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ τα κφρια υλικά που αναφζρονται παρακάτω,
τα οποία κα προμθκευτεί για να ενςωματϊςει ι εγκαταςτιςει ι τοποκετιςει ςτο Ζργο .
13.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προτείνει για ζγκριςθ κφρια υλικά που να ικανοποιοφν τισ
Ρροδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τθσ Μελζτθσ του ζργου. Η πρόταςθ - αίτθςθ του Αναδόχου κα
ςυνοδεφεται από περιγραφζσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, PROSPECTUS, ςχζδια, ςχεδιαγράμματα,
αποτελζςματα δοκιμϊν και ςχετικά πιςτοποιθτικά ερευνθτικϊν εργαςτθρίων κ.λπ. όλων των
προτεινομζνων Οίκων υλικϊν. Με τα ςτοιχεία αυτά κα χαρακτθρίηεται ςαφϊσ και λεπτομερϊσ το
κακζνα προτεινόμενο είδοσ υλικοφ (εργοςτάςιο καταςκευισ, τφποσ, κλπ.) με επαρκι ςτοιχεία, ϊςτε να
αποδεικνφεται ςαφϊσ και ευχερϊσ ότι τοφτο ικανοποιεί τισ Ρροδιαγραφζσ και απαιτιςεισ τθσ Μελζτθσ
του ζργου.

13.3 Η Υπθρεςία κα ελζγξει κατϋ αρχιν τα ανωτζρω υλικά και κα εγκρίνει, κατά τθν κρίςθ τθσ, τα προσ
ενςωμάτωςθ - εγκατάςταςθ, εκτόσ και εάν υπάρχουν αντικειμενικζσ δυςκολίεσ ι ιδιαιτερότθτεσ οπότε
και κα υποβλθκοφν ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για ζγκριςθ.
Κακυςτζρθςθ ςτθν ζγκριςθ των υλικϊν, θ οποία τυχόν κα προκφψει λόγω μθ ζγκαιρθσ υποβολισ από
τον Ανάδοχο πλιρων ςτοιχείων των υλικϊν είτε λόγω ακαταλλθλότθτάσ τουσ, κα βαρφνει τον Ανάδοχο.
13.4 Εφίςταται ιδιαιτζρωσ θ προςοχι των αρμοδίων οργάνων τθσ Υπθρεςίασ επί των κυρίων υλικϊν, τα
οποία κα προςκομίςει ο Ανάδοχοσ επί τόπου και κα ενςωματϊςει ςτο ζργο. Αυτά πρζπει να είναι
ακριβϊσ τα εγκρικζντα από τθν Υπθρεςία ωσ ανωτζρω, αλλιϊσ δεν κα επιτρζπεται θ ενςωμάτωςι τουσ
ςτο ζργο και δεν κα πιςτοποιοφνται.
Ρροκειμζνου να αποφεφγονται κακυςτεριςεισ, διαφωνίεσ και παραλαβζσ αμφιβόλου ποιότθτασ
μθχανθμάτων, κανζνα μθχάνθμα δεν κα παραλαμβάνεται εάν δεν ςυνοδεφεται από τα προβλεπόμενα
ςτα τεφχθ Δθμοπράτθςθσ πιςτοποιθτικά και δεν ζχουν ςυνταχκεί όπου προβλζπεται τα ςχετικά
πρακτικά ελζγχων - δοκιμϊν.
Απαγορεφεται θ πιςτοποίθςθ μθχανθμάτων ςαν υλικό επί τόπου, εφ’ όςον δεν πλθροφν τα ανωτζρω.
Επίςθσ δεν κα γίνονται δεκτά ςτθν Μονάδα, εκτόσ εάν φυλάςςονται ςε αποκικθ του αναδόχου,
μθχανιματα που δεν ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ελζγχου, που προβλζπονται ςτα
τεφχθ Δθμοπράτθςθσ.
13.5 Σαν κφρια υλικά του ζργου, εκτόσ από αυτά που κακορίηονται ςτο άρκρο 8 των Γενικϊν Πρων τθσ
παροφςασ Σ.Υ. και τα οποία μαηί με τα άλλα κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία,
χαρακτθρίηονται :
α. Όλα τα υλικά που αναφζρονται ςτο τιμολόγιο μελζτθσ τα οποία για να είναι αποδεκτά πρζπει να
εναρμονίηονται με τισ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΕΣΕΠ – ΠΕΣΕΠ , τισ απαιτιςεισ τθσ
μελζτθσ και κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιότθτασ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι γλώςςα για να μποροφν να αξιολογθκοφν κατάλλθλα.
β) Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται τουλάχιςτον ςφμφωνα με τον Κανονιςμό των Δομικϊν
Ρροϊόντων 305 / 2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ,από :

εναρμονιςμζνα με
Ευρωπαϊκά Πρότυπα ,

13.6 Πλα τα παραπάνω κα είναι από εφφθμουσ οίκουσ, εξειδικευμζνουσ ςε αυτά. Επίςθσ για τθν
ζγκριςθ των υλικϊν, θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει και δείγματα εκτόσ από τα προςκομιςκζντα τεχνικά
φυλλάδια. Για όςα από τα δεν αναφζρεται ιδιαίτερα, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα, όπου κρικεί
απαραίτθτο, να ηθτιςει τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο τθσ ΕΣΥ εκτόσ αν άλλωσ
ειδικά προδιαγράφεται ςε άλλο Συμβατικό Τεφχοσ τθσ μελζτθσ.
13.7. Μετά τθν ζγκριςθ των κυρίων υλικϊν, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιιςει εγκαίρωσ
τθν Υπθρεςία, δθλαδι 15 θμζρεσ για υλικά εςωτερικοφ και 25 θμζρεσ για υλικά εξωτερικοφ πριν από τισ
δοκιμζσ παραγωγισ που κα γίνουν ςτο εργοςτάςιο, ϊςτε αν κρίνει ςκόπιμο να παραςτεί ςε αυτζσ.

Εναλλακτικά αντί των δοκιμϊν ςτο εργοςτάςιο εξωτερικοφ μπορεί θ Υπθρεςία να ηθτιςει δοκιμζσ ι
πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν πιο πάνω παράγραφο.
Άρκρο 14ο: κυροδζματα γενικά
14.1 Για κάκε κατθγορία ποιότθτασ ςκυροδζματοσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπονιςει (με μζριμνα
και δαπάνεσ του) μελζτθ ςυνκζςεωσ βάςει αντιπροςωπευτικϊν ποςοτιτων υλικϊν από αυτά που ζχουν
μεταφερκεί ςτο εργοτάξιο παραςκευισ του ςκυροδζματοσ. Η μελζτθ ςυνκζςεωσ πρζπει να
επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλεται θ πθγι προμικειασ, ι το είδοσ, ι θ ποιότθτα των ςυνιςτϊντων
υλικϊν, ι οι καιρικζσ ςυνκικεσ. Η μελζτθ αυτι κα υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ.
14.2 Οι μελζτεσ ςυνκζςεωσ ςκυροδζματοσ, τα υλικά, θ παραγωγι, θ ςυντιρθςθ, οι παντόσ είδουσ
ζλεγχοι κλπ κα διζπονται από τον εν ιςχφει κανονιςμό τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ (Κ.Τ.Σ) (ΦΕΚ 1561/26-2016 & Φ.Ε.Κ. 4007/14-12-16) κακϊσ και όλα τα ςχζδια προτφπων του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ
Τυποποιιςεωσ (ΕΛΟΤ), τα αναφερόμενα ςτον Κανονιςμό Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ.
14.3 Τα αδρανι τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγωγι ςκυροδεμάτων κα είναι κραυςτά και
κα προζρχονται από αςβεςτολικικά πετρϊματα τα οποία κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ
Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ και τα ςχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ.
14.4Γενικά κα χρθςιμοποιθκοφν οι κάτωκι ποιότθτεσ ςκυροδζματοσ :
Σκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 με ελαφρφ οπλιςμό για τθν καταςκευι ρείκρων, πεηοδρομίων, για τθν
καταςκευι ραμπϊν πρόςβαςθσ ςε άτομα με κινθτικά προβλιματα.
Σκυρόδεμα κατθγορίασ C 20/25 για τθν καταςκευι του φρεατίων .
14.5 Τα ανωτζρω ςκυροδζματα χαρακτθρίηονται ωσ "ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΑ". Δεν αποκλείεται θ δυνατότθσ
προμικειασ από εργοςτάςιο ετοίμου ςκυροδζματοσ, αρκεί, από τον Ανάδοχο του ζργου, να
εξαςφαλιςκοφν όλεσ οι διευκολφνςεισ ςτθν Επίβλεψθ για τθν εκτζλεςθ όλων των ελζγχων που
προβλζπονται για το ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ςκυρόδεμα.
14.6 Ο προβλεπόμενοσ προκαταρκτικόσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με τθν παρ. 13.5.1 του Κ.Τ.Σ. είναι
υποχρεωτικόσ, ο δε αρικμόσ των δοκιμαςτικϊν αναμιγμάτων κακορίηεται ςε 30.
Οι προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ ςκυροδεμάτων αναφζρονται ςε αντοχι κφβου ακμισ 20 ι 15 εκ. Tο
τςιμζντο το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι των ςκυροδεμάτων κα είναι ελλθνικοφ τφπου
ι τςιμζντο κακαρό, τφπου Ι/35 ι Ι/45 και κα είναι ςφμφωνο με τον κανονιςμό τςιμζντου (Φ.Ε.Κ.
244/29-2-1980) υπαγορευόμενθσ τθσ χριςεωσ τςιμζντου υψθλισ αντοχισ.
Γενικά επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ υπερρευςτοποιθτικϊν προςκζτων ςκυροδζματοσ. Οι αναλογίεσ
και ο τρόποσ χριςεωσ κα κακοριςκοφν κατά τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ ςυνκζςεωσ.
14.7 Ουδεμία ςκυροδζτθςθ, με ςκυρόδεμα επιτρζπεται χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ
Συνκζςεωσ από τθν Κεντρικι Υπθρεςία (ΥΡΕΡΑ). Ρροσ τοφτο, προσ αποφυγι κακυςτεριςεων από
υπαιτιότθτά του, ο Ανάδοχοσ του 'Ζργου πρζπει να φροντίςει για τθν ζγκαιρο ςφνταξθ και υποβολι των
απαιτοφμενων μελετϊν ςυνκζςεωσ, οι οποίεσ είναι υποχρεωτικζσ.
14.8 Η αρτιότθσ και θ τεχνολογία καταςκευισ του ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ το οποίο
κα χρθςιμοποιθκεί, κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρωσ θ δυνατότθσ παραγωγισ
των προδιαγραφόμενων ςκυροδεμάτων. Εάν κατά τθν κρίςθ τθσ Επιβλζψεωσ δεν εξαςφαλίηεται από το
εν λόγω ςυγκρότθμα θ δυνατότθτα παραγωγισ των προδιαγραφόμενων ςκυροδεμάτων, ο Ανάδοχοσ

του ζργου υποχρεοφται, είτε να αλλάξει εργοςτάςιο παραγωγισ ςκυροδζματοσ, είτε να εγκαταςτιςει
κατάλλθλο ςυγκρότθμα, ςε περιοχι εντόσ τθσ Μονάδοσ που κα υποδειχκεί από τθν Επίβλεψθ. Δεν
προβλζπεται ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ για τθν χρθςιμοποίθςθ ι τθν εγκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ
παραγωγισ ςκυροδζματοσ.
14.9 Επί προςκζτωσ ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται :
Επίςθσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει εργαςτιριο με όλα τα απαραίτθτα όργανα και το κατάλλθλο
επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό για τον ζλεγχο των παραγομζνων ςκυροδεμάτων, τισ
τροποποιιςεισ των μελετϊν ςυνκζςεωσ ςκυροδζματοσ (π.χ. ζλεγχο κοκκομετρικϊν διαβακμίςεων,
υγραςίασ, παιπάλθσ, κακιςεωσ ςκυροδζματοσ, κ.λ.π.) κακϊσ και για τον ζλεγχο αντοχισ δοκιμίων (π.χ.
επαρκι αρικμό μθτρϊν, πρζςςα κραφςεωσ δοκιμίων). Ρροϊςτάμενοσ του εν λόγω εργαςτθρίου πρζπει
να είναι Ρολιτικόσ μθχανικόσ.
14.10 Η κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν υλικϊν και το ποςοςτό παιπάλθσ κα ελζγχεται για
κάκε νζα ποςότθτα θ οποία κα προςκομίηεται ςτον "Αςτζρα" του ςυγκροτιματοσ παραγωγισ
ςκυροδζματοσ. Ομοίωσ για κάκε νζα ποςότθτα άμμου κα ελζγχεται θ υγραςία αυτισ αλλά και όποτε
κρικεί ςκόπιμο από τθν Επίβλεψθ ι Εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ.
14.11 Η κερμοκραςία του παραςκευαηομζνου ςκυροδζματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ χυτεφςεωσ του δεν
κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 32°C. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ του ζργου πρζπει να λαμβάνει όλα τα
κατάλλθλα μζτρα όπωσ :
(καμμζνθ δεξαμενι
νεροφ - προςκικθ πάγου κ.λ.π.).
οσ (βαρζλεσ) από τον ιλιο (αναμονι ςε ςκιερό
μζροσ κλπ). Ο ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ του χυτευομζνου ςκυροδζματοσ κα γίνεται πριν από τθν
αντλία (κατά τθν ζξοδο από τθν βαρζλα) και όποτε κρiνει θ επίβλεψθ. Ο Ανάδοχοσ του ζργου
υποχρεοφται να διακζτει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό, για τον ζλεγχο τθσ ωσ ανωτζρω κερμοκραςίασ,
κακϊσ και για τον τρόπο υποβιβαςμοφ τθσ (προςκικθ πάγου ςτο νερό παραςκευισ).14.12 Ρζραν των
δοκιμίων τα οποία κα λαμβάνονται για τον ζλεγχο τθσ αντοχισ του παραγομζνου ςκυροδζματοσ και τα
οποία μετά τθν προβλεπομζνθ από τον Κ.Τ.Σ. ςυντιρθςθ των, κα αποςτζλλονται ςτο εργαςτιριο τθσ
ΜΑΚ ι ςε Κρατικό εργαςτιριο για ζλεγχο, κα λαμβάνονται τρία (3) δοκίμια ανά παρτίδα τα οποία κα
κραφονται μετά παρζλευςθ 7 θμερϊν, ςτο εργαςτιριο. Τοφτο γίνεται για τθν πρόβλεψθ τθσ αντοχισ
των 28 θμερϊν και τισ τυχόν ςυντθριςεισ και διορκϊςεισ μελετϊν ςυνκζςεωσ που πρζπει να γίνουν ςε
περίπτωςθ μειωμζνων αντοχϊν. Η διαδικαςία για τθν πρόβλεψθ τθσ αντοχισ των 28 θμερϊν κα γίνει
ωσ κατωτζρω:
/28 θμερϊν θ οποία ζχει προκφψει από τουσ προκαταρκτικοφσ ελζγχουσ,
Θα υπολογίηεται θ αντοχι των 28 θμερϊν για κάκε δοκίμιο.
οποία ζχει ευρεκεί από
τουσ προκαταρκτικοφσ ελζγχουσ, κα ελζγχεται θ ικανοποίθςθ ι μθ των κριτθρίων ςυμμορφϊςεωσ που
προβλζπονται από τον Κ.Τ.Σ. για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςκυροδζματοσ.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται μειωμζνθ αντοχι, κα διορκϊνεται το ταχφτερο δυνατόν θ μελζτθ
ςυνκζςεωσ και κα επαλθκεφεται με τθν κραφςθ ζξι (6) δοκιμίων θλικίασ 7 θμερϊν.
Για τθν ςκυροδετθκείςα περιοχι, όπου διαπιςτϊκθκε μείωςθ αντοχισ κα γίνεται ςυντιρθςθ κατά τα
προβλεπόμενα από τθν παρ. 13.7.1 του Κ.Τ.Σ.

14.13 Τα ανωτζρω αποτελοφν τα κατ' ελάχιςτον απαιτοφμενα προλθπτικά μζτρα για τθν επίτευξθ των
προδιαγραφόμενων αντοχϊν και τοφτο διότι δίδεται υψίςτθ ςθμαςία ςτθν επίτευξθ των
προδιαγραφόμενων αντοχϊν.
14.14 Η τιρθςθ ι όχι των κριτθρίων ςυμμορφϊςεωσ κα προκφψει από τα αποτελζςματα τθσ κραφςεωσ
των δοκιμίων του Κρατικοφ Εργαςτθρίου αντοχισ υλικϊν.
Ρροσ τοφτο μετά τθν φφλαξθ των δοκιμίων ςε κατάλλθλο χϊρο εντόσ του εργαςτθρίου, αφοφ
προθγουμζνωσ περιβλθκοφν με υγρζσ λινάτςεσ, εντόσ 4 το πολφ θμερϊν από τθν θμζρα λιψεωσ των,
κα αποςτζλλονται ςε κρατικό εργαςτιριο (πάντα το ίδιο) για περαιτζρω ςυντιρθςθ και εν ςυνεχεία
κραφςθ, ςε θλικία 28 θμερϊν.
14.15 Τα αποτελζςματα κραφςεωσ των δοκιμίων κα κοινοποιοφνται υποχρεωτικά μζςω τθσ
Επιβλζψεωσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία.
14.16 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί, από τουσ ελζγχουσ Κρατικοφ Εργαςτθρίου, μειωμζνθ αντοχι των
δοκιμίων θλικίασ 28 θμερϊν, κα ακολουκιςει θ διαδικαςία περικοπϊν που προβλζπεται ςτο άρκρο 10
τθσ Ε.Σ.Υ.
14.17 Για τα εξωτερικά δάπεδα που καταςκευάηονται με τθν προδιαγραφι ΔΕ-7 και ςε ότι αφορά τα
αντικείμενα του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ προδιαγραφισ αυτισ. Το
ζργο όςον αφορά τα ςκυροδζματα τθσ παραγράφου αυτισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.2 τθσ ΔΕ-7
χαρακτθρίηεται ωσ μικρό.
Άρκρο 15ο: Αςφαλτικά ςκυροδζματα γενικά
15.1 Για κάκε κατθγορία ποιότθτασ αςφαλτοςκυροδζματοσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να υποβάλει
ςτθν Υπθρεςία μελζτθ ςυνκζςεωσ βάςει αντιπροςωπευτικϊν ποςοτιτων υλικϊν από αυτά που ζχουν
μεταφερκεί ςτο εργοτάξιο παραςκευισ του ςκυροδζματοσ.
Η μελζτθ αυτι κα υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ.
15.2 Οι μελζτεσ ςυνκζςεωσ τα υλικά, θ παραγωγι, θ ςυντιρθςθ, οι παντόσ είδουσ ζλεγχοι κλπ κα
διζπονται από τουσ εν ιςχφει κανονιςμοφσ κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
15.3 Τα αδρανι τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγωγι των αςφαλτοςκυροδεμάτων κα
καλφπτουν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν.15.4 Για τθν τιρθςθ των απαιτιςεων, οι οποίεσ
προβλζπονται από τισ προδιαγραφζσ, απαιτείται λιψθ δοκιμίων αςφάλτων, ϊςτε να ελεγχκεί θ
ςφνκεςθ, το ποςοςτό αςφάλτου, το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ, θ ςυμπφκνωςθ, μζκοδοσ Marshal κλπ, όπωσ
απαιτοφνται από τισ αντίςτοιχεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ..
Άρκρο 16ο: Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων
16.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει για ζγκριςθ το πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου
(χρονοδιάγραμμα) εντόσ 15 θμερϊν από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν.4412/2016.
16.2 Η ςφνταξθ του χρονοδιαγράμματοσ κα γίνει, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 145 του Ν.4412/2016. Ωσ
μονάδα χρόνου κεωρείται θ θμζρα. Ωσ αφετθρία των χρόνων (χρόνοσ εκκίνθςθσ) λαμβάνεται θ
θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Στο υπό ζγκριςθ χρονοδιάγραμμα κα διακρίνονται με χαρακτθριςτικοφσ ςυμβολιςμοφσ:

γαςιϊν, όπωσ αυτζσ διακρίνονται ςτα κεφάλαια τθσ Τ.Ρ.
16.3. Επιςθμαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ςυνοδεφεται και από αιτιολόγθςθ των διαφόρων
φάςεων του. Η ςφνταξθ του χρονοδιαγράμματοσ και ειδικά θ ομαδοποίθςθ των εργαςιϊν, ο
κακοριςμόσ των χρόνων επικάλυψθσ και ο προγραμματιςμόσ ροισ των εργαςιϊν κα γίνει ςε
ςυνεργαςία με τον Επιβλζποντα Μθχανικό, προκειμζνου να κακοριςκεί ο χρόνοσ και θ διαδοχι
εργαςιϊν ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ δραςτθριότθτα τθσ Μονάδασ.
16.4. Η ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ κα γίνει από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία ςε δεκαπζντε (15)
μζρεσ από τθν υποβολι του, βάςει του άρκρου 45 του Ν.4412/2016.
16.5 Κάκε μινα ο Επιβλζπων κα εξετάηει εάν θ υλοποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ παρουςιάηει
απόκλιςθ. Για να είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ πρζπει απαραιτιτωσ ανά 15ιμερο να γίνεται ενθμζρωςθ του
χρονοδιαγράμματοσ όςον αφορά ςτθν πρόοδο των εργαςιϊν. Εάν διαπιςτωκεί διαφορά μεταξφ του
χρονοδιαγράμματοσ και τθσ προόδου, ο Επιβλζπων, αφοφ εξετάςει τουσ λόγουσ που τθν προκάλεςαν,
οφείλει να προβεί ζγκαιρα ςτισ επιβαλλόμενεσ ενζργειεσ για τθν επιςιμανςθ των αιτίων τθσ
κακυςτζρθςθσ τθσ προόδου, προσ εξάλειψι τθσ. Δθλαδι, προσ τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι εάν υπάρχουν
εκκρεμότθτεσ ευκφνθσ τθσ, προσ τον Ανάδοχο, επιςθμαίνοντασ τα αίτια και κακορίηοντασ ςυγκεκριμζνα
μζτρα και ενζργειεσ που πρζπει να λάβει ο Ανάδοχοσ. Εξυπακοφεται ότι ςε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςισ
του Αναδόχου, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα προβαίνει ςε Ειδικι Ρρόςκλθςθ και ςτθ ςυνζχεια ςε
Ρροςωρινι Ζκπτωςθ του Αναδόχου, ςε εφαρμογι του άρκρου 160 του Ν.4412/2016.
16.6. Εάν διαπιςτωκεί διαφορά μεταξφ του χρονοδιαγράμματοσ και τθσ προόδου, ο Επιβλζπων, αφοφ
εξετάςει τουσ λόγουσ που προκάλεςαν αυτι, οφείλει να προβεί ζγκαιρα ςτισ επιβαλλόμενεσ ενζργειεσ
για τθν επιςιμανςθ των αιτίων τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ προόδου προσ εξάλειψι των. Δθλαδι, προσ τθν
Ρροϊςταμζνθ Αρχι, εάν υπάρχουν εκκρεμότθτεσ ευκφνθσ τθσ, προσ τον Ανάδοχο επιςθμαίνοντασ τα
αίτια και κακορίηοντασ ςυγκεκριμζνα μζτρα και ενζργειεσ που πρζπει να λάβει ο Ανάδοχοσ.
16.7. Στισ περιπτϊςεισ ανάκεςθσ νζων εργαςιϊν, κα προςδιορίηεται ςτθν διαταγι ανάκεςθσ, εάν αυτι
διαφοροποιεί το ςυμβατικό χρόνο ι όχι. Στθν περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ κα
ανακεωρείται ανάλογα το χρονοδιάγραμμα.
16.8 Εντολι για διαφοροποίθςθ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ ζχει μόνο θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι.
Άρκρο 17ο : Οργανόγραμμα
17.1 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει οργανόγραμμα ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016 ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία :
– μθχανιματα που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακϊσ επίςθσ και τα
, που κα διατεκεί ςτο
εργοτάξιο και ςε επιςυναπτόμενθ κατάςταςθ τον αρικμό και τθν ειδικότθτα του προςωπικοφ αναλόγου
εκπαιδεφςεωσ, που κα απαςχολεί ο Ανάδοχοσ, και

νται
οι παραγγελίεσ των υλικϊν, μθχανθμάτων κλπ., που απαιτοφνται ςτο Ζργο και προβλζπονται ςτα τεφχθ
του Διαγωνιςμοφ.
17.2 Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, που κα αναφζρεται ςτθν κατάςταςθ, κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά
για το υπόψθ ζργο.
Άρκρο 18ο : Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ
18.1.1 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει επαρκι μεταφορικά μζςα για τθν κίνθςθ του
προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ, που αςκεί τθν επίβλεψθ του ζργου, προσ τθν περιοχι των ζργων, κακϊσ
και μζςα ςτθν περιοχι αυτι, όλεσ δε οι ςχετικζσ δαπάνεσ για τθν κίνθςθ αυτοφ του προςωπικοφ κα
βαρφνουν τον Ανάδοχο.
Άρκρο 19ο : Απόκεςθ υλικών, ςτάκμευςθ οχθμάτων, χώροι υγιεινισ.
19.1 Οι περιοχζσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο για τθν εναπόκεςθ των υλικϊν,
ςτάκμευςθ οχθμάτων και ειδικϊν μθχανθμάτων αυτοφ κ.λπ., κα είναι αυτζσ που κα υποδειχκοφν από
τθν Επίβλεψθ.
Πταν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ςε αυτό δεν επιτρζπουν κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ
Υπθρεςίασ, τθν επί μακρό χρόνο απόκεςθ υλικϊν ςε χϊρουσ που εμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων
ι δθμιουργείται κίνδυνοσ ςτθν αςφάλεια πτιςεων ι για άλλουσ λόγουσ αςφαλείασ, τότε ςτουσ χϊρουσ
αυτοφσ που κα ορίηονται από τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ, κα αποτίκενται περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ
υλικϊν, χωρίσ τοφτο να δθμιουργεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ του Αναδόχου για πρόςκετεσ ι πλάγιεσ
μεταφορζσ, φορτοεκφορτϊςεισ κ.λπ.
19.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο άπαντα τα
προβλεπόμενα υπό των όρων τθσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.Δ. 447/05 ι εν ιςχφει νεότερων.
Διευκρινίηεται ακόμα ότι θ τιρθςθ όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο δεν αποτελεί αίτιο για να
εγερκεί απαίτθςθ οικονομικισ φφςεωσ ι παράταςθ προκεςμίασ.
Άρκρο 20ο: Χρόνοσ εγγφθςθσ
20.1 Ο χρόνοσ εγγφθςθσ του ζργου κακορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο άρκρο 171 του Ν.4412/2016.
Άρκρο 21ο: χζδια εξ εκτελζςεωσ
21.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και εφόςον απαιτείται, να ςυντάξει
λεπτομερι ςχζδια εξ εκτελζςεωσ, τα οποία κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ, ςε ζνα
διαφανζσ και 3 φωτοτυπίεσ, διαςτάςεων, κατάλλθλα υπογεγραμμζνα από αυτόν, κατά τθν διάρκεια του
ζργου και οπωςδιποτε πριν από τθν Ρροςωρινι Ραραλαβι του.
Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ φφλαξθ ςε κατάλλθλεσ αρχειοκικεσ κα είναι κατά DIN ωσ προσ το
πλάτοσ με μικοσ ζωσ 1,20 m, κα κόβονται ςτο περίγραμμα πλθν τθσ πλευράσ τθσ κζςθσ τθσ πινακίδασ
όπου κα μζνει θ διαφάνεια πζραν του περιγράμματοσ 1 cm για να κολλάται θ ταινία ανάρτθςθσ. Το
ρζλιαςμα κα γίνεται από τισ 3 πλευρζσ. Η πλευρά προσ τθν πινακίδα δεν κα ρελιάηετε.
21.2. Η πινακίδα των ςχεδίων κα είναι τυποποιθμζνθ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία κα δοκεί ςτον Ανάδοχο
από τθν Επίβλεψθ.

21.3. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει επιπλζον να υποβάλει και τρεισ φωτοτυπίεσ αυτϊν.
21.4. Τζλοσ όλα τα παραπάνω ςχζδια κα υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD) ωσ αρχεία
AutoCAD για Windows ζκδοςθσ τουλάχιςτον 2004 ι νεωτζρασ.
21.5. Πλα τα παραπάνω κα περιλαμβάνονται ςτον ΦΑΥ που κα ςυντάςςεται οπωςδιποτε πριν τθν
προςωρινι παραλαβι του ζργου.
Άρκρο 22ο : Ποςότθτεσ
22.1 Οι ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτον Ρροχπολογιςμό του Ζργου είναι ενδεικτικζσ (προμετρθτικζσ).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει και ενςωματϊςει ςτο Ζργο εκείνεσ τισ ποςότθτεσ μόνο που
είναι απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ τελικζσ απαιτιςεισ αυτοφ.
Άρκρο 23ο : Σιμζσ μονάδοσ
23.1. Οι τιμζσ μονάδοσ, του Τιμολογίου Μελζτθσ, αναφζρονται ςε πλιρωσ τετελεςμζνεσ εργαςίεσ όπωσ
περιγράφονται και ςυμπλθρϊνονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ. Οι τιμζσ μονάδοσ
εμπεριζχουν τα αναφερόμενα ςτουσ Γενικοφσ Προυσ του Τιμολογίου.
23.2. Στισ τιμζσ μονάδεσ επιπλζον περιλαμβάνονται :
23.2.1. Η αξία προμικειασ όλων των απαιτοφμενων για τθν εκτζλεςθ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν,
υλικϊν και μικροχλικϊν, περιλαμβανομζνου του νεροφ, κακϊσ και αξία και δαπάνθ φορτοεκφόρτωςθσ,
μεταφοράσ προςκόμιςθσ αυτϊν μζχρι τθ κζςθ χρθςιμοποίθςθσ ι ενςωμάτωςισ τουσ, μετά του
απολυμζνου χρόνου και τισ κακυςτεριςεισ των μζςων μεταφοράσ εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται
ευκρινϊσ ςτο Τιμολόγιο Μελζτθσ.
23.2.2. Κάκε δαπάνθ για αγορά ι ενοικίαςθ, μεταφορά επί τόπου του ζργου και χρθςιμοποίθςθ κάκε
είδουσ μθχανθμάτων, εργαλείων, μεταφορικϊν μζςων, με όλα τα ζξοδα κίνθςθσ, λειτουργίασ
ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, ςταλιϊν λόγω κακοκαιρίασ – ηθμίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ, απόςβεςθσ,
προςταςίασ, αςφαλίςτρων κλπ και χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και τθν αξία των καυςίμων,
λιπαντικϊν, νεροφ και ρεφματοσ για τισ εργαςίεσ πλιρωσ και ζντεχνα τελεςμζνεσ.
23.2.3. Οι δαπάνεσ κατεργαςίασ, χρθςιμοποίθςθσ και τοποκζτθςθσ των αναφερκζντων υλικϊν, κακϊσ
και κάκε πρόςκετθσ εργαςίασ, ζςτω και μθ ρθτϊσ κατονομαηόμενθσ ςτθ διατφπωςθ κάκε κονδυλίου,
που απαιτείται όμωσ κατά τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ δθμοπραςίασ, κατά τθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ
Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, για τθν αςφαλι, πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ και εμπρόκεςμθ αποπεράτωςθ
του ζργου. Στισ δαπάνεσ περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν με τθ βοικεια εργατικϊν
χεριϊν ςε όςεσ περιπτϊςεισ ι είναι αδφνατο ι δεν ενδείκνυται να χρθςιμοποιθκοφν μθχανικά μζςα.
23.2.4. Οι δαπάνεσ για ενδεχόμενεσ αναγκαίεσ αντλιςεισ, αποςτραγγίςεισ, περιφράξεισ ι απομονϊςεισ
χϊρων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, για αντιςτθρίξεισ ι ςτερεοποιιςεισ εδαφϊν, κακϊσ και όλα τα ζξοδα
για απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο μετά το πζρασ των εργαςιϊν και διάκεςθ των αχριςτων ι
πλεοναηόντων υλικϊν του Αναδόχου. Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνεται και ο πλιρθσ κακαριςμόσ του
εργοταξίου μετά από τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν.
23.2.5. Οποιαδιποτε δαπάνθ απαιτθκεί για τυχόν διόρκωςθ ι κακαίρεςθ και ανακαταςκευι
κακότεχνων μερϊν του Ζργου, μετά από εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ.
23.3. Στα γενικά ζξοδα του εργολιπτθ περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικζσ δαπάνεσ που τον
βαρφνουν αποκλειςτικά :

23.3.1 Αποηθμίωςθ ιδιοκτθτϊν, εκμιςκωτϊν και μιςκωτϊν.
και αποκικευςθσ
προϊόντων εκςκαφϊν ι αποκικευςθσ προϊόντων.
των πάςθσ φφςθσ
υλικϊν.

ιατιρθςθ τθσ ομαλισ κυκλοφορίασ πεηϊν και
οχθμάτων, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων.
23.3.2 Οι δαπάνεσ αποηθμίωςθσ των κάκε είδουσ πθγϊν λιψθσ υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν
φςτερα από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι πθγζσ αυτζσ λιψθσ υλικϊν μπορεί να είναι χείμαρροι ι ορυχεία
ι λατομεία που ανικουν ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου.
23.3.3 Στισ τιμζσ που αναφζρονται ςε εργαςίεσ που περιλαμβάνουν αδρανι υλικά, περιζχονται και
βαρφνουν τα γενικά ζξοδα του Αναδόχου και οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ (ίδρυςθ λατομείου κλπ), οι
δαπάνεσ διάνοιξθσ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των απαιτοφμενων δρόμων προςπζλαςθσ προσ τισ
πθγζσ υλικϊν και γενικά κάκε είδουσ δρόμων, που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, οι
αποηθμιϊςεισ ιδιοκτθςιϊν, οι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των προςπελάςεων και
παρακαμπτθρίων οδϊν για τθν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ανεμπόδιςτθ εξυπθρζτθςθ
τθσ κυκλοφορίασ.
23.3.4 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ των προσ επίςτρωςθ επιφανειϊν και γενικότερα τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ του ζργου, για να επιτευχκεί θ καταςκευι επίπεδθσ και ομαλισ επιφάνειασ τθσ ςτρϊςθσ
κυκλοφορίασ με κλίςεισ, ςφμφωνα με αυτζσ που ορίηονται ςτθν τεχνικι περιγραφι και ςτα άλλα
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ.
Στισ τιμζσ περιλαμβάνονται ακόμα οι δαπάνεσ των απαιτοφμενων τοπογραφικϊν εργαςιϊν για
εφαρμογι των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ γενικά για τθν εκτζλεςθ του ζργου και τισ επιμετριςεισ, δθλαδι
αναπαςςαλϊςεισ, χωροςτακμίςεισ, λιψεισ διατομϊν κ.λπ., όπου αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά
ςτάδια εκτζλεςθσ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ ςφνταξθσ ςυμπλθρωματικϊν μθκοτομϊν κάκε
ςτοιχείου του ζργου (δρόμων, δαπζδων κλπ), πρόςκετων καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και
αναπροςαρμογισ τθσ μελζτθσ, όπου απαιτθκεί, εκτόσ των εργαςιϊν που ςαφϊσ αναφζρονται ςτισ
δαπάνεσ εφαρμογισ μελετϊν.
23.3.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτο εργοτάξιο, του εργαςτθρίου για όλεσ τισ
δοκιμαςίεσ και ελζγχουσ και εδαφοτεχνικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ που είναι υποχρεωτικζσ για τον
Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Ρ.Τ.Ρ. που εκτελοφνται είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο, είτε ςε
άλλα εργαςτιρια κατά τθν κρίςθ τθσ επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ.
23.3.6 Οι δαπάνεσ λιψθσ φωτογραφιϊν και λοιπϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων του εκτελουμζνου ζργου
και θ τιρθςθ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
23.3.7 Κάκε δαπάνθ που μπορεί να προκφψει για τθν αςφαλι και ζντεχνθ αποπεράτωςθ του ζργου,
κακϊσ και κάκε δαπάνθ που κακορίηεται από τθν ΕΣΥ ότι περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του τιμολογίου
προςφοράσ του Αναδόχου.
23.3.8 Οι πλθρωμζσ του εργολάβου υπόκεινται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, φόρουσ κ.λπ.

23.3.9 Οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθ φφλαξθ των υλικϊν, μθχανθμάτων κ.λπ. που παραδίδονται ςτον
Ανάδοχο από τον κφριο του ζργου για χριςθ ι ενςωμάτωςθ, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
23.4 Οι τιμζσ μονάδασ του τιμολογίου ζχουν γενικι ιςχφ και εφαρμόηονται ςυμβατικά, ανεξάρτθτα από
τισ επί μζρουσ ποςότθτεσ των διαφόρων εργαςιϊν που Θα εκτελεςκοφν, είτε πρόκειται για καταςκευζσ
από τθν αρχι, είτε ςυμπλθρϊςεισ ι επιςκευζσ υπαρχόντων ζργων.
Άρκρο 24ο: Εργαςίεσ που εκτελοφνται παρουςία νεροφ
24.1. θτά διευκρινίηεται ότι όλεσ οι τιμζσ μονάδοσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και οποιουδιποτε
άλλου τεφχουσ δθμοπράτθςθσ, αναφζρονται ςτθ ςχετικι εργαςία, είτε αυτι εκτελείται εν ξθρϊ, είτε
παρουςία νεροφ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ μόνιμου ι ρζοντοσ, αντλοφμενου ι μθ, προερχομζνου από
οποιαδιποτε αιτία (υπόγεια νερά κλπ)
24.2. Ακόμα ςτθ παροφςα εργολαβία κακορίηεται ότι δεν κα πλθρωκοφν οι κάκε είδουσ αντλιςεισ που
κα χρειαςκοφν ενδεχομζνωσ για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ, οφτε κα πλθρωκοφν ιδιαίτερα
ειδικζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ από τα υπόγεια νερά.
24.3. Μετά από τα παραπάνω, ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να ζχει περιλάβει ςτισ Τιμζσ Μονάδασ
τθσ προςφοράσ του, ανθγμζνα ςτα άλλα είδθ εργαςιϊν, τισ πρόςκετεσ δυςχζρειεσ, που κα
παρουςιαςκοφν ενδεχομζνωσ (ςε υλικά μθχανιματα, εργαςία, τροποποίθςθ μεκόδων, ειδικά
προςτατευτικά μζςα, πρόςκετεσ αντιςτθρίξεισ εκςκαφϊν, κάκε είδουσ αντλιςεισ κλπ) από τυχόν
παρουςία νεροφ, οπουδιποτε και οποτεδιποτε, ςτθν παροφςα εργολαβία.
Άρκρο 25ο: Τποβολι μελετών και ςχεδίων εφαρμογισ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ και προςωπικά υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθ ακρίβεια των ςτοιχείων
πριν από τθν πραγματοποίθςθ κάκε μόνιμθσ καταςκευισ.
Ρρόςκετοι ζλεγχοι που πικανόν κα απαιτθκοφν από τθν Επίβλεψθ κα γίνονται με τθν τοποκζτθςθ
ςτακερϊν ςθμείων εκτόσ του εφρουσ κατάλθψθσ των ζργων. Τα ςτακερά ςθμεία κα κακορίηονται από
τθν Επίβλεψθ και κα διατθροφνται με ςχολαςτικότθτα ανζπαφα από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωςθ αμζλειασ του Αναδόχου ι των υπαλλιλων του που κα είχε ςαν αποτζλεςμα τθν
καταςτροφι των ςθμείων αυτϊν ι των εξαςφαλίςεϊν τουσ, είναι δυνατόν ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ να γίνουν μεταγενζςτερα διορκϊςεισ λογαριαςμϊν. Τα αναφερόμενα
ςτακερά ςθμεία κα είναι με ςχολαςτικότθτα εξαςφαλιςμζνα τοπογραφικά και εξαρτθμζνα από το
κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τθσ μελζτθσ, που κα
διαταχκοφν από τθν Υπθρεςία, ϊςτε να είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ ι κα
αφοροφν ςτισ λεπτομζρειεσ καταςκευισ, χωρίσ καμία μεταβολι τθσ προςφοράσ.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για

Η δαπάνθ των παραπάνω μελετϊν εφαρμογισ – ςχεδίων εφαρμογισ (τα οποία κα ςυνταχκοφν ςε
ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία και κα εγκρικοφν από αυτι) περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του
Αναδόχου .

Άρκρο 26ο: Ζλεγχοι - Εργαςτιριο
26.1 Μόλισ ο Ανάδοχοσ εγκαταςτακεί, υποχρεοφται να μεριμνιςει με δαπάνεσ του για τθν εκτζλεςθ των
παρακάτω εργαςιϊν :
26.1.1 Να εξετάςει ϊςτε τα αδρανι υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ, υποβάςεισ, βάςεισ,
αςφαλτικά και ςκυροδζματα, να μθν ζχουν προςμίξεισ οι οποίεσ κα επιδράςουν καταςτροφικά επί τθσ
αντοχισ των αδρανϊν.
26.1.2 Να εξετάςει αν τα παραπάνω υλικά είναι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ εργολαβίασ.
26.1.3 Οι εξετάςεισ αυτζσ πρζπει να γίνουν με μζριμνα τθσ Επίβλεψθσ και δαπάνθ του Αναδόχου κατά
προτίμθςθ ςε εργαςτιριο του Υ.Δ.Ε., ι ςε ιδιωτικό εργαςτιριο με τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ και τα
αποτελζςματα αυτά πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, για ζγκριςθ.
26.1.4 Σε όλθ τθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα του Γ.Ε.Ε. και με
δαπάνεσ του Αναδόχου, να εξετάηει τακτικά τα αδρανι υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ,
βάςεισ, υποβάςεισ, ςκυροδζματα και αςφλατομίγματα κλπ, αν είναι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ, τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ εργολαβίασ και τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ ςυνκζςεωσ.
26.1.5 Να τθριςει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ για το οπλιςμζνο ςκυρόδεμα,
26.1.6 Υλικά και εργαςίεσ που δεν κα είναι ςφμφωνεσ με τισ παραπάνω απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν
& μελετϊν κα απορρίπτονται από τθν Επίβλεψθ τθσ Υπθρεςίασ.
26.1.7 Πλεσ οι μελζτεσ ςυνκζςεωσ ςκυροδεμάτων και αςφαλτοςκυροδεμάτων που απαιτοφν οι
Ρροδιαγραφζσ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, κα γίνουν από εργαςτιριο του Υπουργείου Δθμοςίων
Ζργων ι από ιδιωτικό εργαςτιριο τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ και όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο
5.2.1.4. και ςτο άρκρο 15 παράγραφοσ 15.8 Κανονιςμοφ Σκυροδζματοσ και κα ςταλοφν ςτθν ΥΡΕΡΑ για
ζγκριςθ.
26.1.8 Πλεσ οι εξετάςεισ, δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι, μετά από τθν εξζταςθ τουσ κα υποβλθκοφν για
ενθμζρωςθ και για τθν ζγκριςι τουσ ι όχι, από τθν Επίβλεψθ τθσ Υπθρεςίασ.
26.2 Ο Κφριοσ του ζργου ζχει δικαίωμα να ηθτιςει από τον Ανάδοχο του ζργου, χωρίσ καμία επιπλζον
αποηθμίωςθ, να μεριμνιςει με δαπάνεσ του για τθν ίδρυςθ ςτο εργοτάξιο, του εργαςτθρίου το οποίο
κα πρζπει να ζχει όλα τα απαραίτθτα όργανα κα το απαιτοφμενο προςωπικό, ϊςτε να είναι δυνατζσ οι
παρακάτω εξετάςεισ, δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι, όπωσ προβλζπουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ζργου :
Στο εργαςτιριο κα προΐςτανται πεπειραμζνοσ εργαςτθριακόσ μθχανικόσ τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ
και ζνασ τουλάχιςτον πεπειραμζνοσ εργαςτθριακόσ εργοδθγόσ.
26.3 Ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον Ανάδοχο να μεριμνιςει με δαπάνεσ του,
ϊςτε οι παραπάνω ζλεγχοι, εξετάςεισ και δοκιμαςίεσ να γίνονται κατά καιροφσ ςε εργαςτιριο τον Υ.Δ.Ε.
ι ςε ιδιωτικό εργαςτιριο τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, για να λθφκοφν ςυγκριτικά ςτοιχεία με αυτά
του εργοταξίου. Επίςθσ, ςτα παραπάνω εργαςτιρια (εργαςτιρια Υ.Δ.Ε., ι ιδιωτικό) κα γίνονται και όλοι
οι ζλεγχοι, εξετάςεισ και δοκιμαςίεσ, οι οποίεσ δεν μποροφν να γίνουν ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο,
πάντοτε με τθ μζριμνα και με δαπάνεσ του Αναδόχου.
26.4 Ο εξοπλιςμόσ του εργοταξιακοφ εργαςτθρίου κα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για να εκτελεςκοφν
οι ακόλουκεσ δοκιμζσ ςκυροδζματοσ :

γίνει παραγωγι εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ) ζλεγχοσ Δοκιμίων ςφμφωνα με ΚΤΣ.
Άρκρο 27ο : Γενικά περί εκτελζςεωσ ζργων και μζτρα αςφαλείασ
27.1. Σε όλθ τθ διάρκεια του Ζργου ο Ανάδοχοσ πρζπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν
αςφαλι κυκλοφορία των πεηϊν και των αυτοκινιτων ςτα τμιματα των οδϊν – πεηοδρομίων που
αφοροφν το ζργο και ςτα οποία κα γίνονται εργαςίεσ.
27.2. Διευκρινίηεται ότι, προκειμζνου περί τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ των υποδεικνυομζνων από
τθν Επίβλεψθ, ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να εκφζρει καμία αντίρρθςθ, αλλά οφτε και να εγείρει αξιϊςεισ
λόγω των οικονομικϊν ι άλλων επιπτϊςεων τισ οποίεσ δυνατόν να ςυνεπάγεται θ εφαρμογι των
μζτρων αςφαλείασ.
27.3. Οι περιοχζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο για τθν εναπόκεςθ των υλικϊν,
ςτάκμευςθ οχθμάτων και ειδικϊν μθχανθμάτων αυτοφ κλπ., κα είναι αυτζσ που κα υποδειχκοφν από
τθν Επίβλεψθ.
Πταν οι ςυνκικεσ του Ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ςε αυτό δεν επιτρζπουν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ
Υπθρεςίασ, τθν επί μακρό χρόνο απόκεςθ υλικϊν ςε χϊρουσ που εμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων,
ι για άλλουσ λόγουσ, τότε ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, που κα ορίηονται από τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ, κα
αποτίκενται περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ υλικϊν, χωρίσ τοφτο να δθμιουργεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ του
Αναδόχου για πρόςκετεσ ι πλάγιεσ μεταφορζσ, φορτοεκφορτϊςεισ κλπ.
Διευκρινίηεται ακόμα ότι θ τιρθςθ των παραπάνω από τον Ανάδοχο είναι εξαιρετικισ ςπουδαιότθτασ
για τθν αςφάλεια του χϊρου που γίνεται το Ζργο και ότι αυτόσ καμία απαίτθςθ παράταςθσ προκεςμίασ
ι οικονομικισ φφςθσ μπορεί να εγείρει για τουσ πιο πάνω λόγουσ.
27.4. Οι δαπάνεσ για τα παραπάνω δεν πλθρϊνονται ιδιαίτερα ςτον Ανάδοχο, αλλά περιλαμβάνονται
ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδοσ των Τιμολογίων Μελζτθσ και Ρροςφοράσ.
27.5 Η ζναρξθ των προβλεπόμενων εργαςιϊν αποξιλωςθσ των υπαρχόντων εγκαταςτάςεων, κα γίνει
ςε ςυνεργαςία Επίβλεψθσ και Αναδόχου και φςτερα από ςχετικι ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Άρκρο 28ο: Προςταςία - Μετατόπιςθ υφιςταμζνων δικτφων
28.1 Πλα τα παρακάτω είναι διευκρινιςτικά και αναγράφονται λόγω τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ των
χωματουργικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται ςτο ζργο.
28.2 Η περιοχι εργαςιϊν διαςταυρϊνεται ςε πολλά ςθμεία με υφιςτάμενα δίκτυα του ζργου. Η
αναηιτθςθ, ο εντοπιςμόσ και θ αποκάλυψθ των εν λόγω δικτφων, εφ’ όςον απαιτθκεί, κα γίνει
ςφμφωνα με διαδικαςία του άρκρου 16 των Γενικϊν Πρων και τθν προβλεπόμενθ από το ςχετικό άρκρο
του τιμολογίου.
28.3 Σε ςυνεργαςία με το γραφείο Επίβλεψθσ και με τθ βοικεια των ςχεδίων εξ εκτελζςεωσ που
υπάρχουν ς’ αυτό, κα εντοπιςτοφν ςτθν περιοχι εργαςιϊν όλα τα υφιςτάμενα δίκτυα (φδρευςθσ,
αποχζτευςθσ, τθλεφϊνων, θλεκτρικά δίκτυα, κλπ). Κάκε ηθμιά που, για οποιοδιποτε λόγο, γίνει ςε
δίκτυο που υποδείχκθκε από τθν Επίβλεψθ και εντοπίςκθκε, βαρφνει τον Ανάδοχο, θ δε αποκατάςταςι
τθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ.

28.4 Κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τυχόν εργαςίεσ προςταςίασ των προθγουμζνων παραγράφων,
εάν δεν περιλαμβάνεται ςτα προβλεπόμενα τα παραπάνω αναγραφόμενα ι τθν Τεχνικι περιγραφι, κα
αποτιμθκεί με τισ ςυμβατικζσ τιμζσ, αν υπάρχουν, ι με ςφνταξθ νζων τιμϊν κατά τα νόμιμα και κα
βαρφνει το κονδφλιο των απροβλζπτων του Ζργου.
Άρκρο 29ο: Αρτιότθτα των καταςκευών
29.1 Ο κακοριςμόσ από τα ςχζδια και τθν Τεχνικι Ρεριγραφι των οιωνδιποτε ςτοιχείων και οδθγιϊν
για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κατά τισ προβλεπόμενεσ ςυνολικζσ και επί μζρουσ διαςτάςεισ και
τρόπο εκτελζςεϊσ τουσ, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο τθσ υποχρζωςθσ να λάβει κάκε μζτρο για τθν
άρτια εκτζλεςθ & εμφάνιςθ των καταςκευϊν.
29.2 Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι από τα
ςχζδια λεπτομερειϊν ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ Εργολαβίασ, είτε τζλοσ από τισ οδθγίεσ - διαταγζσ τθσ
Υπθρεςίασ, κάκε απλοφν ι ςφνκετο τμιμα του ζργου δζον όπωσ είναι άρτιο τόςο ωσ προσ τθν
καταςκευι και εμφάνιςι του, όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ & ςωςτι ςφνδεςι του με τα λοιπά
(εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματα του ζργου.
29.3 Εφίςταται ιδιαίτερα θ προςοχι τόςο του Αναδόχου όςο και τθσ Επίβλεψθσ για τθν ενθμζρωςθ τθσ
Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ πριν από τθν εκτζλεςθ οιαςδιποτε εργαςίασ, για τθν οποία κατά τθν γνϊμθ τουσ
υπάρχει αςάφεια ςτα ςυμβατικά τεφχθ ωσ προσ τον τρόπο εκτζλεςισ τθσ ι τθν τιμολόγθςι τθσ, ζτςι
ϊςτε να δοκοφν πριν τθν καταςκευι οι απαραίτθτεσ επεξθγιςεισ και αρκοφν τυχόν αςάφειεσ.
Εξυπακοφεται ότι κάκε πρόταςθ του Αναδόχου δεν δεςμεφει τθν Υπθρεςία πριν από τθν γραπτι
ζγκριςι τθσ.
Άρκρο 30ο: Διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιών
30.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, να εκτελζςει κάκε εργαςία που κα
απαιτθκεί για τθν διαςφάλιςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ και αςφαλοφσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, τόςο
ςτο οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ των ζργων, όςο και ςτο οδικό δίκτυο που χρθςιμοποιεί κατά τθν
μεταφορά των αδρανϊν υλικϊν οποιαςδιποτε μορφισ ι είδουσ, που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ των
ζργων.
30.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί το παραπάνω οδικό δίκτυο και να προβαίνει ςτθν
αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε φκοράσ προξενθκεί ς` αυτό οφειλόμενθ ςτθν χριςθ του από τα
μθχανιματα και τα μζςα μεταφοράσ του. Σε περίπτωςθ που αυτόσ δείξει δυςτροπία ι κωλυςιεργεί ςτθ
ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ των φκορϊν, τότε θ Υπθρεςία δικαιοφται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν αυτϊν ςε τρίτουσ εισ βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ
αυτι δεν παφει να φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα λόγω αμζλειασ ι μθ λιψθσ των
απαιτοφμενων προλθπτικϊν μζτρων.
Άρκρο 31ο: Κακαριςμόσ των εργοταξίων, καταςκευών και εγκαταςτάςεων
31.1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικζσ του δαπάνεσ, να φροντίςει, πριν τθν παράδοςθ του
Ζργου, για τον πλιρθ κακαριςμό των χϊρων των εργοταξίων, κάκε παραδιδόμενου προσ χριςθ
τμιματοσ ζργου που καταςκευάςτθκε & των εγκαταςτάςεϊν του.
Άρκρο 32ο: Ριςτοποιθτικά υλικϊν - Ρρωτόκολλα δοκιμϊν και παράδοςθ υλικϊν ςτο ζργο.
32.1 Ρζραν των απαιτοφμενων δοκιμϊν που αναφζρονται ςτο πιο πάνω άρκρο 12, όλα τα κφρια υλικά
του ζργου κα ςυνοδεφονται κατά τθν προςκόμιςι τουσ από τα πιςτοποιθτικά των δοκιμϊν παραγωγισ

του εργοςταςίου των, ότι είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ του ζργου. Επίςθσ όλα
τα υλικά κα πρζπει να ελεγχκοφν από τθν Επίβλεψθ ότι είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα.
32.2 Μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο δοκιμϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
των εφαρμοηόμενων.
32.3 Επίςθσ κα ςυνταχκεί Ρρωτόκολλο παράδοςθσ ςτθ Μονάδα :
μζνων, ςφμφωνα με τθν Τ.Ρ. του Ζργου, υλικϊν.

εκ των οποίων
οριςμζνα, μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία, μποροφν να είναι και ςτθν Αγγλικι.
Άρκρο 33ο: Προςτατευτικζσ καταςκευζσ - Άδειεσ
33.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ (κάκε ςχετικισ δαπάνθσ
περιλαμβανομζνθσ ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ), να προβεί ςτθν καταςκευι, ςυντιρθςθ
και εν καιρϊ κακαίρεςθ και αποκόμιςθ των υπό του Ρ.Δ. 447/75(ΦΕΚ142Α/17-7-75) ι εν ιςχφει
νεότερων, επιβαλλομζνων προςτατευτικϊν καταςκευϊν και περιφραγμάτων του εργοταξίου.
33.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικζσ του δαπάνεσ, να εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο άπαντα τα
προβλεπόμενα υπό των όρων τθσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.Δ. 447 /75 ι εν ιςχφει νεότερων.
33.3 Ρριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ κάκε
Αδείασ που επιβάλλει ο Νόμοσ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε
παράβαςθ των εν ιςχφει διατάξεων περί εκτελζςεωσ των εργαςιϊν. Δζον επίςθσ όπωσ μεριμνιςει για
τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των κατά Νόμο απαιτοφμενων ςτοιχείων και τθν εφαρμογι των από τον
Νόμο επιβαλλομζνων μζτρων αςφαλείασ κακ' όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν.
Άρκρο 34ο: Κακοριςμόσ ςυντελεςτι υπολογιςμοφ τιμών μονάδοσ νζων εργαςιών
34.1 Κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου και για τθν περίπτωςθ κανονιςμοφ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν,
για τον υπολογιςμό αυτϊν των τιμϊν ορίηεται, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 286/94, ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ
«ς» για όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν.4412/2016.
Άρκρο 35ο : Εφαρμογι αρκ. 37 του Κ.Α. ΙΚΑ
35.1 Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να αναγγείλει το ζργο που ανζλαβε να εκτελζςει ςτα αρμόδια
υποκαταςτιματα ΙΚΑ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.
Άρκρο 36ο: Τποχρζωςθ Εκπόνθςθσ και Εφαρμογισ Π.Π.Ε.
36.1. Ο Ανάδοχοσ δεν υποχρεοφται να εκπονιςει, πριν από τθν ζναρξθ του Ζργου, Ρρόγραμμα
Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ρρότυπο ISO 10005, 1995 ι ςε κάποιο
άλλο από τα διεκνϊσ αποδεκτά Ρρότυπα Ροιότθτασ , διότι ο προχπολογιςμόσ του ζργου (χωρίσ
ανακεϊρθςθ και Φ.Ρ.Α.) είναι μικρότερο από το ποςό των 1.500.00,00 € (χωρίσ ανακεϊρθςθ και
Φ.Ρ.Α.) που επιβάλλει ο Νόμοσ, (άρκρο 158 του Ν.4412/2016).

Άρκρο 37ο : Τποχρζωςθ Εκπόνθςθσ και Εφαρμογισ Φ.Α.Τ. ωσ απαραίτθτου ςτοιχείου για τθν
προςωρινι και οριςτικι παραλαβι
37.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει τον προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ του Άρκρου 3 του
Ρ.Δ. 305/96 Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) και να ενθμερϊνει αυτόν ςφμφωνα με τθν παρ. 7
του ίδιου άρκρου, όπωσ κακορίηεται ςτθν απόφαςθ υπϋαρικμ. 433/19-09-2000 του Υφυπουργοφ
ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ1176/22-09-2000 τεφχοσ Βϋ.
37.2. Η Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου επιβάλλεται να διαπιςτϊςει ότι για το παραλαμβανόμενο
προςωρινά ι οριςτικά Ζργο, ζχει καταρτιςτεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτόσ είναι ενθμερωμζνοσ. Η παραπάνω
διαπίςτωςθ κα αναγράφεται ρθτά ςτο ςχετικό Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ και θ Επιτροπι δεν κα
προβαίνει ςτθν παραλαβι εάν δεν υφίςταται ο Φ.Α.Υ., ι εάν δεν είναι αρκοφντωσ ενθμερωμζνοσ.
37.3. Στο Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ κα αναγράφεται ακόμθ ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόςτθκε και
ενθμερϊκθκε μετά τθν προςωρινι παραλαβι, ι ότι ςυμπλθρϊκθκε με τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν
ςε εφαρμογι των παρατθριςεων για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων.
37.4. Οι δαπάνεσ για τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εκ των Άρκρων 36 και 37 δεν
πλθρϊνονται ιδιαίτερα ςτον Ανάδοχο, αλλά περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδοσ των
Τιμολογίων Μελζτθσ και Ρροςφοράσ.
Άρκρο 38ο : Δαπάνεσ εφαρμογισ μελετών – ςφνταξθσ ςχεδίων
Τον Ανάδοχο του ζργου τον επιβαρφνουν επί πλζον
Η δαπάνθ εφόςον απαιτθκεί, τροποποίθςθσ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ (τα οποία κα εγκρικοφν από τθν
Υπθρεςία) περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου και ζχει περιλθφκεί ςτο κόςτοσ του ζργου.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τθσ τελικισ μελζτθσ
του, που κα διαταχκοφν από τθν Υπθρεςία, ϊςτε να είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ
ι κα αφοροφν ςτισ λεπτομζρειεσ καταςκευισ, χωρίσ καμία μεταβολι τθσ προςφοράσ.
Σθμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ, εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, το
μζγιςτο, είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να υποβάλλει για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία τισ παραπάνω
αναφερόμενεσ μελζτεσ - ςχζδια. Στον προγραμματιςμό του ο Ανάδοχοσ κα υπολογίςει ότι για τθν
ζγκριςθ των μελετϊν αυτϊν κα χρειαςτοφν 20 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Αν χρειαςτεί περιςςότεροσ
χρόνοσ, κα δίνεται αντίςτοιχθ και ιςόχρονθ παράταςθ ςτισ προκεςμίεσ του ζργου. Για διορκϊςεισ, που
πικανόν να χρειαςτεί να γίνουν ςτισ μελζτεσ και τα ςχζδια του Αναδόχου από εκλείψεισ ςϋαυτζσ που κα
υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία, δεν δίνεται χρονικι παράταςθ προκεςμίασ.
Άρκρο 39ο: Σροποποίθςθ του άρκρου 13 των Γενικών Όρων (Σμιμα Ι) τθσ παροφςθσ Ειδικισ
υγγραφισ
39.1. Τροποποιείται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 13 του Μζρουσ Ι (Γενικοί Προι) των παρόντων Ειδικϊν
Πρων τθσ Σ.Υ. ωσ εξισ: "Στθν τιμι εγκαταςτάςεωσ των πάςθσ φφςεωσ καλωδίων και ςωλθνϊςεων
περιλαμβάνεται και κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν προμικεια, φορτοεκφορτϊςεισ, μεταφορά και
εγκατάςταςθ των υλικϊν επανεπίχωςθσ των χανδάκων με τα υλικά εκςκαφισ, ανεξάρτθτα από τθν
κζςθ και απόςταςθ προμικειασ τουσ κακϊσ και για τθν απόρριψθ κάκε είδουσ μπαηϊν ςε χωματερι ι
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ανεξαρτιτωσ απόςταςθσ."
Άρκρο 40ο: Λοιπζσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου

40.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ςφνταξθ των αντίςτοιχων μελετϊν και φακζλων και τθν
τακτοποίθςθ - διεκπεραίωςι τουσ, χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ για τισ προβλεπόμενεσ παροχζσ από τθν
Δ.Ε.Η.
40.2. Διευκρινίηεται ότι θ τιρθςθ όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο δεν αποτελεί αίτιο για να
εγερκεί παράταςθ προκεςμίασ ι απαίτθςθ οικονομικισ φφςεωσ διότι οι δαπάνεσ για τα παραπάνω
περιλαμβάνονται ςτο ποςό του Γ.Ε. και Ο.Ε. του Αναδόχου.
40.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία φωτογραφίεσ του ζργου µε
μζριμνα και δαπάνεσ του ιτοι:
40.3.1 Φωτογραφίεσ τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ του ζργου που κα υποβλθκοφν
ςτθν Υπθρεςία µε τα δικαιολογθτικά τθσ 1θσ πιςτοποίθςθσ.40.3.2 Φωτογραφίεσ των φάςεων του ζργου
που παρουςιάηουν ενδιαφζρον και οπωςδιποτε των αφανϊν εργαςιϊν.
40.3.3 Φωτογραφίεσ του ζργου, μετά τθν περαίωςι του, που κα υποβλθκοφν µε τα δικαιολογθτικά τθσ
τελευταίασ πιςτοποίθςθσ, πριν τθν τελικι. Οι φωτογραφίεσ κα εκτυπϊνονται ζγχρωμεσ µε μεγζκθ
16X18 ι 18X24 ςε λευκό χαρτί.
40.4 Σε περίπτωςθ που το ζργο ςυγχρθµατοδοτείται από Κοινοτικά Ταμεία, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται,
µε μζριμνα και δαπάνεσ του, μζςα ςε ζνα μινα από τθν εγκατάςταςθ να τοποκετιςει µία πινακίδα
δθμοςιότθτασ του ζργου, ςφμφωνα µε υπόδειγμα που κα χορθγιςει θ Υπθρεςία και τισ οδθγίεσ
ςφνταξθσ των πινακίδων που αναφζρονται ςτον κανονιςμό τθσ ΕΕ 1828/2006 ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ
του ζργου.
40.5 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεταφζρει τα προϊόντα που κα προκφψουν από τθν
κακαίρεςθ των δομικϊν ςτοιχείων, όπωσ περιγράφονται ςτο εγκεκριμζνο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ του
ανωτζρου ζργου ςε πιςτοποιθμζνθ Μονάδα Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ .
Άρκρο 41ο: Τποχρζωςθ Εκπόνθςθσ και Εφαρμογισ ΑΤ.
41.1 Με τθν εγκατάςταςι του ο Ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει υπεφκυνο αςφαλείασ ο οποίοσ κα είναι
αρμόδιοσ για τθν εκπόνθςθ (ςυμπλιρωςθ – προςαρμογι του υπάρχοντοσ) και εφαρμογι του ΣΑΥ
(Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ) ςτο εργοτάξιο, κακϊσ και για τθν ςυμπλιρωςι του κατά τθν πορεία των
εργαςιϊν, ανάλογα με τθν τελικι οργάνωςθ του εργοταξίου του, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 και 9
του άρκρου 3 του Ρ.Δ. 305/96.
41.2 Η υποβολι του ανωτζρω ΣΑΥ κα πρζπει να γίνει εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τθν εγκατάςταςθ
του Αναδόχου.
Άρκρο 42ο Αςφαλίςεισ των ζργων
42.1 Ο Ανάδοχοσ, εκτόσ από τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ που προκφπτουν από τθν ςφμβαςθ, δφναται
ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του ςυγκεκριμζνου ζργου “κατά παντόσ κινδφνου” από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του Αναδόχου να προςκομίςει αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα πρζπει να
προςκομίςει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ “Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ” (Cover Note),
όπου να αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια αποηθμίωςθσ που κα περιλαμβάνει το
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.

Στθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι
ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα. Η υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το
πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, µε οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι,
προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του αναδόχου. Η υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο
για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό.
Άρκρο 43ο : Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο
Σφμφωνα με τθν υπ ϋαρικμό 27 /15.10.2012 εγκφκλιο με αρικμό πρωτ. /οικ./369 από το Υπουργείο
Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, υποδομϊν, μεταφορϊν και δικτφων (Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων
ζργων).
43.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του
φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι
ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ.7-9),
Ν.4412/2016 (αρ. 138), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
43.2. Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και
να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα (Ν.4412/2016).
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και
Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01,
ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ
ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ
μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138).
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να
τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία,
να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ
1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από
αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα
και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι
όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία).
----------------------------------------------------------------------------------------* H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι του άρκρου 12
του ΡΔ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ.
δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν.1568/85, ΡΔ 294/88,
ΡΔ 17/96, κλπ.
43.3.Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα :

43.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ
(ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα:
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των
προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα
υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20
εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ
305/96.
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ
ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που
κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που
κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ
(μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ,
εξοπλιςμόσ, κλπ).
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και
ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν.
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα
άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου.
1.Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ:
ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ
43.3.2. Η υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι.
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12
παράρτθμα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο
δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν

αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε.
43.3.3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι
κάκε Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
43.3.4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το
ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
43.3.5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του Φ ΑΥ περιλαμβάνονται
ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
43.4 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και
υγείασ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και
άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25).
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ
τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να
ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ.
Η ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από
αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ .9).
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ
εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων :
43.4.1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων
εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43
παρ. 1 α και παρ.3-8).
43.4.2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ
υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ
(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι

Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι
αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.
43.4.3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να
το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται
ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ
αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο
εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ
τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για
εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
43.4.4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα
εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
43.4.5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
43.5 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α
130646/1984 του (τ.)Υπουργείου Εργαςίασ.
Το ΗΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ
Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι
αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ
εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.
πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003.
43.5.1 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ)
Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΗΜΑ.
Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Η.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ
του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων /
διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ.
43.6 Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο.
43.6.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ :

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το
εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ
1073/81 (αρ.75-79),ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ)
και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων
αυτϊν : Ρ Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6).
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ.: ΡΔ
1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).ε.
Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 1073/81
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14).
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ
όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ,
γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ
τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Ρ.Δ.
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
43.6.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ –
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν
και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με :
- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7)
- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι
διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν »
- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ,
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07
(αρ.43,44).

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των
κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ
1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ,
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11
και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. Αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν :
α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και
τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και
βιολογικοφσ παράγοντεσ :Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10.
43.6.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό
ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ),
1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ
155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03,ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και
8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία :
1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ
2. Άδεια κυκλοφορίασ
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, παρ.
8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.
6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ,
καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των
ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθνΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4.
παρ.7 ).

5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα
οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του
εκτελοφμενου ζργου.
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα :
43.6.4 Κατεδαφίςεισ :
Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,
ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II,
παρ.11),ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ
2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
43.6.5 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ :
Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ :ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε
ςτζγεσ.
ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ
παρ.4-6,14).
5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ
ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.)
ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων.
(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και
εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων
και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.)
Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06,ΡΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10).

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα
(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ
πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13).
6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισε κανοντιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο .
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Β. ΡΟΕΔΙΚΑ
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Γ. ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΦΕΚ 220/Α/94
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ΦΕΚ 67/Α/95
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ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
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ΦΕΚ 1035/Β/96
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ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
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ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01
ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01
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