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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Δ/νση            :  Πλ. Αγγελή Γάτσου 
Ταχ. Κώδ.     : 58400 Αριδαία 
Πληροφορίες:  Δ.Λουμπουνάκη 
Τηλέφωνο     : 23843-50251 
FAX              : 23840-21226 
e-mail :  tech@0598.syzefxis.gov.gr 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.) 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000.00Ευρώ με Φ.Π.Α.  
 

                                        ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
                                              
Άρθρο 1 - Αντικείμενο της εργολαβίας 
1.1 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ», σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη και τους όρους των  
εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης και δημοπράτησης του. 
1.2  Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης 
που ανέρχεται στο ποσό ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (30.000,00€) ευρώ, με τα απρόβλεπτα και το 
Φ.Π.Α., στο Τιμολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του έργου. 
 
Άρθρο 2 - Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 
2.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού 
Προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξημένο  κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται 
στον Προϋπολογισμό της μελέτης, μειωμένο κατά το ποσοστό της  έκπτωσης. 
 
Άρθρο 3 - Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 
3.1 Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι τα κατ΄αποκοπή τιμήματα και  οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου της 
μελέτης, μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά 
ποσοστών έκπτωσης και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του 
αναδόχου. 
 
Άρθρο 4 - Ισχύουσες διατάξεις 
4.1 Ο Ν.1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους : 
 

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

-Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,                                
ιδίως με τα: 

 Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94) 
 Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94) 
 Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97) 
 Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97) 
 Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999) 
 Π.Δ.278/99  (ΦΕΚ 232Α/1999) 
  

Π.Δ.334/00  (ΦΕΚ 279Α/2000) (Μόνο σε ότι αφορά τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής των αλλοδαπών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
 
 -Αποφάσεις  Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10-8-98 



 

 2

Δ17α/10/65/Φ.Ν.402/12-8-98 
Δ17α/07/37/18-7-2000 (ΦΕΚ 887Β/18-7-2000) 
ΔΕΕΠΠ.οικ.502/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265Β/18-10-2000)  “Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων στα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες” 
Δ17α/07/53/ΦΝ 402  (ΦΕΚ 919 Β’ 19-7-2002) 
Δ17α/02/59/ΦΝ 430 (ΦΕΚ 1081 Β’ 20-8-2002) 
 
-Εγκύκλιοι ΥΠΕΧΩΔΕ  
23/Δ17α/05/42/ ΦΝ 402/2-8-2000 
22/Δ17α/03/45/Φ.Ν.430/30-8-2001 
32/Δ17α/09/61/Φ.Ν.430/14-11-2001 
36/Δ115/518/3/13-12-2001 
37/Δ17α/03/67/ΦΝ 430/18-12-2001 
21/Δ17α/04/59/ΦΝ 402/8-8-2002 
Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α)      «Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας» 
Π.Δ. 171/15.5/2-6-87 (ΦΕΚ 84Α') «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» 
4.2 Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/9-4-2012), ο κτιριοδομικός κανονισμός, και τα 
διατάγματα δομήσεως εντός και εκτός σχεδίου. 
4.3 Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 1997 που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ 14/19164/28-3-
97 απόφαση Υφ. ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
4.4 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.) που εγκρίθηκε με την Απόφαση 
Δ14/36010/29-2-2000 (ΦΕΚ 381Β/24-3-2000) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
4.5 O Kανονισμός φορτίσεων Δοκιμών Έργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ 117Α/46). 
4.6 Ο Ελληνικός Κανονισμός  Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) για τη μελέτη και κατασκευή έργων 
από σκυρόδεμα όπως αυτός εγκρίθηκε με την Δ17α/116/4/Φ.Ν.429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329Β΄/6-11-2000) 
Υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
4.6α Ο Ευρωκώδικας 3 για την μελέτη και κατασκευή δομικών έργων από χάλυβα, σύμφωνα με την 
Δ11β/031/9-5-1196 (ΦΕΚ 383 Β΄24-5-1996) Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
4.7 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-έκδοση 2000, όπως αυτός εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/ΦΝ 
275/15-12-99 (ΦΕΚ Β΄2184/20-12-99)Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
4.8 Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π.) του επομένου άρθρου 5 της παρούσας. 
4.9 Το Π.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193 Α’) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
4.10 Το Π.Δ.447/75 (ΦΕΚ 142 Α’) Περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών. 
4.11 Το Π.Δ.1073/81(ΦΕΚ 260 Α’) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδομών κλπ. 
4.12 Το Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49 Α’). 
4.13 Το Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177 Α’) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
4.14 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να    
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 
4.14.α Η 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β/22-9-2000) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ “Καθιέρωση του φακέλου Ασφαλείας 
και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου”, όπως ισχύει σήμερα. 
4.14.β Η ΔΙΠΑΔ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-2003). 
4.15 Οι κανoνισμοί εγκαταστάσεων και θερμομονώσεως κτιρίων. 
4.16  Οι διατάξεις της ΔΕΗ. 
4.17 Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της Δ.Ε.Η. 
κ.λ.π.). 
4.18 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ άρθρο 15 Ν.2328/95 
(ΦΕΚ 159Α/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29Α/96), Ν.2533/97 (ΦΕΚ 228Α/97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 
66Α/96), όπως ισχύουν μετά τον Ν.3310/05.  
4.19 Οι διατάξεις Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 
 

 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) 
 Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 
 Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 
 Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 
 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 
 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 
 

4.20 Το άρθρο 8-κρατικές προμήθειες-του Ν.2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199Α/28-09-1999) 
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4.21 Οι υπ' αριθμ. 52/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και η με αριθ. 03/2015  μελέτη 
του έργου. 
4.22 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κλπ) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
Άρθρο 5 - Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της Μελέτης 
5.1 Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία μελέτης και δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά 
ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 
 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ). 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα 

χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που 
τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, 
όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα 
κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
5.2 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή 

είναι δημοσιευμένα κείμενα : 
 

 (1)Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 
 (2)Οι Ευρωκώδικες. 
 (3)Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 
 (4)Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
5.3 Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα  παραπάνω συμβατικά 
στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 5.1. του παρόντος άρθρου η τελική επιλογή θα ανήκει στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, 
χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, από αυτήν την αιτία.  
 
Άρθρο 6 - Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 
6.1 Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος : 
6.1.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση και την φύση  του εδάφους του γηπέδου 
του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του. 
6.1.2 Έχουν μελετηθεί με κάθε προσοχή, τα σχέδια της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης και τα τεύχη μελέτης 
και δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών 
κατασκευής  του. 
6.1.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες 
και όρους κατασκευής του έργου και ότι  δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη 
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των συνθηκών κατασκευής του 
έργου γενικά. 
 
Άρθρο 7 - Προθεσμίες 
7.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) συνολικά ημερολογιακών ημερών, ΤΡΕΙΣ (3 ΜΗΝΕΣ), από την ημερομηνία υπογραφής 
της  σύμβασης. 
  
Άρθρο 8 - Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 
8.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ/τος 609/85. 
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8.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και παρακρατούνται από τον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με την ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για  
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες 
γενικές παρατάσεις της (άρθρο 36, παραγρ. 12 του Π.Δ/τος 609/85 και άρθρο 19 του Π.Δ/τος 171/1987). 
 
Άρθρο 9 - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Μηχανικός Εξοπλισμός. 
9.1 Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά 
ημερολογιακό εξάμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη 
μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει τη πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία  ή 
ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει 
τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (άρθρο 32, παρ. 1 του Π.Δ/τος 
609/85). 
9.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του 
αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής 
κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Η έγκριση γίνεται σε είκοσι (20) 
μέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν 
μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή 
συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το 
αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 
9.3 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών ή 
στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94. 
9.4 Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, 
τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες 
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων προτάσεων. Σαν 
τέτοιες κύριες δραστηριότητες αναφέρονται: 
9.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια ξέφυγε από αυτό, 
ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο 
ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της  Διευθύνουσας το έργο και 
σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής .          
Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την 
υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για τη μη 
τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη συμμόρφωσή του προς τις, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 10 - Προσωπικό αναδόχου - Διεύθυνση των Έργων από τον Ανάδοχο 
10.1 Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται - παρακολουθείται επί τόπου εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης 
από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ, ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ' όσον έχει τα από τον νόμο δικαιώματα για 
την επίβλεψη  τέτοιου έργου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 
10.2 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από Πολιτικό Μηχανικό υποχρεούται να διαθέσει, κατά 
κρίση της Υπηρεσίας τους αναγκαίους Υπομηχανικούς Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς- 
οικονομικούς υπαλλήλους. 
10.3.1 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση αναθέσεως της επίβλεψης - 
παρακολούθησης επί τόπου όλων των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρμόδιους συνεργάτες του 
Μηχανικούς  που έχουν τα νόμιμα προσόντα ή στον εαυτό του εφ' όσον έχει τα νόμιμα προσόντα. Οι 
Μηχανικοί καταθέτουν δήλωση ανάληψης της επίβλεψης - παρακολούθησης επί τόπου του παραπάνω έργου. 
Επίσης μετά την υπογραφή  της σύμβασης θα πρέπει ο ανάδοχος να καταθέσει στην Υπηρεσία δήλωση 
ορισμού Συντονιστή για θέματα ασφαλείας και υγείας και Τεχνικού Ασφαλείας του έργου (ο οποίος μπορεί να 
είναι συγχρόνως και Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας). Ο εν λόγω Συντονιστής θα πρέπει να έχει τα 
προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία . 
10.3.2 Εφ' όσον κατά τη διάρκεια του έργου, αλλάξει ο επί τόπου του έργου-επιβλέπων μηχανικός, ή ο 
Συντονιστής ασφαλείας και Υγείας κτλ, οφείλει να καταθέσει νέες δηλώσεις αναθέσεως αναλήψεως επίβλεψης 
- παρακολούθησης επί τόπου από τον καινούργιο Μηχανικό και για το τμήμα του έργου που απομένει. 
10.3.3 Η αμοιβή για την επίβλεψη-παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών και την διαφύλαξη της ασφάλειας 
και υγείας,  με όποιο τρόπο κι αν προκύπτει,  περιλαμβάνεται στην προσφορά του  αναδόχου, και βαρύνει 
αποκλειστικά αυτόν. 
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10.3.4 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε 
άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 
παράβαση των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. 
10.4 Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουμένου σ’ αυτό 
στη περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 
 
Άρθρο 11 - Αναθεώρηση τιμών 
11.1 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 
άρθρων 10 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και 41 του Π.Δ/τος  609/85. 
11.2 Ειδικότερα για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των τμημάτων των έργων που εκτελούνται και 
αποτιμώνται με κατ’ αποκοπήν τμήματα θα εφαρμόζονται οι πίνακες Α7-Α18 του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
Άρθρο 12 - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 
12.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23Α') όπως ισχύει μετά τον  Ν.2229/94 (ΦΕΚ 138Α') και τον Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29Α'). 
12.2 Προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ο 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). 
12.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του   Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23Α') όπως 
ισχύουν μετά τον Ν.2229/94 (ΦΕΚ 138Α') και τον Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29Α') καθώς επίσης και του άρθρου 43 του 
Π.Δ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223Α') όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 286/94 (ΦΕΚ 148Α'), το Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ 
201 Α’),  το Π.Δ.402/96 (ΦΕΚ 269Α'), και το Π.Δ. 210/97 (ΦΕΚ 166 Α’). 
12.4 Στην περίπτωση σύνταξης Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 
παραγρ. 3(β) του Π.Δ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223Α') όπως ισχύει σήμερα, χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα ενιαία 
τιμολόγια του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
12.5 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία που αφορά το τμήμα του έργου που εκτελείται με τιμές 
μονάδος, η τιμή της, θα κανονιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω 12.2., 12.3 & 12.4. θα μειώνεται κατά το 
προσφερθέν από τον ανάδοχο, ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα 
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του αναδόχου. 
12.6 Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυξομείωσης των επιφανειών των χώρων που 
κατασκευάζονται και αποτιμώνται με κατ΄ αποκοπή  τιμήματα, εφαρμοζομένων σ’ αυτή την περίπτωση των 
διατάξεων του άρθρου 35 της παρούσας. 
 
Άρθρο 13 - Εργολαβικά ποσοστά - Επιβαρύνσεις 
13.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας των τιμών όλων των άρθρων 
του τιμολογίου μελέτης. 
13.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του 
δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική 
δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. 
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά την μέση έκπτωση της 
προσφοράς ποσοστών έκπτωσης. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον 
ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 
13.3 Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Τεχνικού Προγράμματος 2015. 
13.4 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των 
τελών, διοδίων των παντός είδους μεταφορικών μέσων του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ.3092/54 επί των 
εισαγόμενων από το εξωτερικό υλικών εφοδίων κλπ, και των αναφερομένων φόρων στα Ν.Δ.4456/65 και 
4535/66 και του ''Δικαιώματος είσπραξης εσόδων ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων'' σε ποσοστό 6‰ (απόφαση 
ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΠ. Δ179/07/28/Φ.23). 
13.5 Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον κύριο του έργου.  
 
Άρθρο 14 - Καταμέτρηση αφανών εργασιών 
14.1 Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και του  εκτελεστικού του Π.Δ.609/85. 
14.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσής 
τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιούν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και την μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η 
Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα  πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν 
μπορούν να πιστοποιηθούν.  
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Άρθρο 15 - Επιμέτρηση εργασιών 
15.1  Εργασιών με τιμές μονάδος. 
15.1.1 Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο μελέτης του έργου και στις 
εγκεκριμένες και ισχύουσες αναλύσεις τιμών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, κλπ). 
15.1.2 Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης αυτή θα επιμετρείται 
και θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνον εκτελεσθείσες μονάδες, μη λαμβανομένης υπ’ όψη 
οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 
15.1.3 Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 609/85. 
 
Άρθρο 16- Προκαταβολή 
16.1 Στον ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή. 
 
Άρθρο 17 -Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών - Επιμετρήσεις 
17.1 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελούμενων έργων θα γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και Π.Δ.609/85,τους όρους 
της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται 
στο άρθρο 40 του Π.Δ.609/85 συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούμενα αντίτυπα, ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα. 
17.2 Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κατά Νόμο 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κρατήσεις. 
 
Άρθρο 18 - Αρτιότητα των κατασκευών-Μελέτη του έργου-Τροποποιήσεις Μελέτης                
18.1 Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών 
προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί 
μέρους διαστάσεις κλπ) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να  πάρει κάθε μέτρο, για την 
άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 
λειτουργία  του κτιρίου. 
18.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν  ορίζεται κάτι από τα σχέδια 
λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας κάθε  
απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου, (όπως πχ τοίχοι, επιχρίσματα κλπ) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την 
κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα  του έργου. 
18.3 Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται με τη 
δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 
18.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 
να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, "άνευ ετέρου" και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος 
κατασκευαστής. 
18.5 Ο ανάδοχος, πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και 
αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και 
έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά 
χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, πλην αυτών που έχει υποχρέωση να συντάξει αυτός, γιατί 
σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου  και τα 
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής και αυτά που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία που μετά 
την έγκρισή τους αποτελούν  συμβατικό τμήμα της μελέτης. 
 
Άρθρο 19 - Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων 
                                  προϊόντων Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 
19.1 Όλα τα υλικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία στα 
συμβατικά στοιχεία ορίζεται ότι η προέλευσή τους θα είναι από την αλλοδαπη.  
19.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά 
δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας, και της 
απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την 
αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ. 
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19.3 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των 
έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα  ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, 
ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 
19.4 Ο εργολάβος δε φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 
19.5 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την 
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που 
τυχόν θα  συμβεί στα υλικά αυτά.  
19.6 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του 
έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ/τος 609/85 και των άρθρων 7 και 21 του 
Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94. 
 
Άρθρο 20 - Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
20.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό, 
κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.1418/84, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και του Π.Δ/τος 609/85, τους όρους της σύμβασης γενικά και 
τις εντολές του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 
20.2 Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής παραλαβής, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 και 21 του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 
Ν.2229/94 και του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/85. 
20.3 Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή, έχουν 
εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του αστικού κώδικα. 
 
Άρθρο 21 - Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις 
21.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
Π.Δ.609/85. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος.                   
21.2 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να   συντάσσει και να υποβάλλει για 
έλεγχο, λεπτομερή διαγράμματα των  εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική τομή όπως εκτελούνται επί 
των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούμενων τμημάτων είτε είναι 
εμφανή είτε αφανή. 
Άρθρο 22 - Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την                            
                                            ποιότητα του έργου      
22.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με τον Ν.2229/94 και του  Π.Δ. 609/85 τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την 
αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 
Υπηρεσία  δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
22.2 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, των  σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και 
σχεδίων. 
 
Άρθρο 23 - Επείγουσες πρόσθετες Εργασίες 
23.1 Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες εκτός των περιπτώσεων της 
παραγρ.6 του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223Α') εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του 
Π.Δ/τος 609/85 όπως  αντικαταστάθηκαν από την παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 368/94  (ΦΕΚ 201Α'). 
 
Άρθρο 24 - Προσωρινή και οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - 
                                                   Διοικητική παραλαβή       
24.1 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και των άρθρων 53, 54 και 55 του Π.Δ/τος 609/85.  
24.2 Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 609/85. 
24.3 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ/τος 609/85. 
 
Άρθρο 25 - Δοκιμές εγκαταστάσεων 
25.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά του 
μέσα, όργανα και δαπάνες (σ' αυτές περιλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας καυσίμων για τις δοκιμές των 
εγκαταστάσεων κλπ), τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης 
των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται 
από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής. 
25.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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25.3 Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 
συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει την επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και 
λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που  εκτελέστηκαν απ' 
αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο 
αρχείο του  κυρίου του έργου. 
25.4 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του 
κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.  
25.5 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να  τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. 
Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
54 του Π.Δ.609/1985.  
25.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα 
στην προθεσμία που θα του ορισθεί για  το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 
την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
25.7 Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί σε 
συγκεκριμένο χώρο του έργου, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να 
μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων  εργολαβιών. 
 
Άρθρο 26 - Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 
26.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 
παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει  σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία :  
26.1.1 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του χώρου του έργου με υψομετρικές 
και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 
26.1.2 Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:50, θεμελιώσεων-ξυλοτύπων (κατόψεων και τομών) με τον 
οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βάθη, 
διαστάσεις, θέσεις, διατομές κλπ πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικά εκτελεσθέντα  έργα. 
26.1.3 Κατασκευαστικά  σχέδια σε κλίμακα 1:50. 
26.1.4 Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν, που 
να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, 
όπου θα  σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των δικτύων, των μηχανημάτων κλπ. 
26.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών  κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου 
και μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των κτιρίων, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  Οι  φωτογραφίες αυτές  πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές  
και θα εκτυπώνονται σε τρία (3) αντίτυπα κάθε μία, σε μεγένθυση 18 Χ 27, σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις 
φωτογραφίες θα παραδίνονται και  τα αρνητικά τους. 
Για κάθε έργο θα λαμβάνονται και θα παραδίνονται στην Υπηρεσία έγχρωμα SLIDES, όπου θα αποτυπώνονται 
ενδιαφέρουσες κατασκευαστικές λεπτομέρειες κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 27 - Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 
                                 Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο 
27.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δε 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, 
να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ) και να ρυθμίσει την 
εκτέλεση των εκτελούμενων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών 
από τον κύριο του έργου ή από  άλλους εργολήπτες. 
27.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 
απαιτούμενες με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, 
φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, 
χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά 
του. 
27.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλεών, και αυλάκων σε 
κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 
27.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που 
υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερα τους κατάσταση. 
 
Άρθρο 28 - Σκυροδέματα 
28.1 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιαδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος για την τήρηση των  διατάξεων του Κανονισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 97), σε θέματα που 
αφορούν: α) Την ποιότητα του σκυροδέματος, β) Την ανθεκτικότητά του σε ατμοσφαιρικές η 
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χημικές μεταβολές, γ) Την διάστρωση, δ) Την συμπύκνωση, ε) Την συντήρηση σκυροδέματος, 
στ) Την αφαίρεση των ξυλότυπων. 
28.2 Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα, απόδοσης 
πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιμέντου. 
28.3  Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.  
28.4 Η συμπύκνωση του σκυροδέματος  όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα γίνεται με χρήση 
δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι  
περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών και στα κατ' αποκοπή τιμήματα του έργου. Επίσης 
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, και η Συντήρηση του 
σκυροδέματος. 
28.5 Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές με λήψη δοκιμίων κατά την 
διάστρωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. 97. Η  λήψη και οι δοκιμές των δοκιμίων θα 
πραγματοποιείται με δαπάνες του αναδόχου με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ενδεικτικά τα 
δοκίμια για το έτοιμο σκυρόδεμα είναι: α) έξη δοκίμια ημερησίως  για κάθε 150 Μ3 σκυροδέματος, β) δώδεκα 
δοκίμια ημερησίως για ποσότητα άνω των 150 Μ3, γ) τρία δοκίμια από κάθε βαρέλα για ποσότητα κάτω από 
20 Μ3. Λήψη  πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής τους θα γίνεται με 
δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 
28.6 Για τον έλεγχο του εργάσιμου (συνεκτικότης, πλαστικότης) του σκυροδέματος, θα εκτελείται παράλληλα 
με κάθε λήψη δοκιμίων αντοχής, μέτρηση  και έλεγχος της κάθισης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Τ.Σ. 
Η σχετική δειγματοληψία θα πραγματοποιείται με δαπάνες του αναδόχου  και με την παρουσία και τις οδηγίες 
της επίβλεψης. 
Πέρα από αυτό τον έλεγχο, η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ελέγξει την κάθιση για οποιαδήποτε ανάμιγμα ή 
φορτίο σκυροδέματος. Γι αυτό ο  ανάδοχος έχει την υποχρέωση να έχει στη διάθεση της επίβλεψης μια  
έτοιμη σχετική συσκευή (κώνος του ABRAMS), χωρίς αξίωση πρόσθετης  αποζημίωσης. 
28.7 Σε περίπτωση διαπίστωσης μειωμένης αντοχής μιας παρτίδας σκυροδέματος, σε βαθμό επουσιώδη, τότε 
το ποσοστό μείωσης της αντίστοιχης αμοιβής του αναδόχου (άρθρο 46, παρ.2 του Π.Δ/τος 609/85), ορίζεται 
ίσο προς το διπλάσιο του ποσοστού μείωσης της συμβατικής αντοχής. Σ' αυτή την περίπτωση, νέα συμβατική 
αντοχή θα είναι ο μέσος όρος των συμβατικών αντοχών που προέρχονται από τον τελευταίο έλεγχο 
ποιότητας  σκυροδέματος της παρτίδας. 
 
Άρθρο 29 - Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση 
29.1 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα 
του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (Διοικητική παραλαβή για χρήση). 
29.2 Η παρά  πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 
και διατηρεί όλα τα δικαιώματά  του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη σύμβαση. 
29.3 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ/τος 609/85. 
 
Άρθρο 30 - Σύνδεση με δίκτυο Ο.Κ.Ω. 
30.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση του έργου 
με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ κλπ). 
30.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει είτε απ' 
ευθείας στους Ο.Κ.Ω.. 
30.3 Ειδικά η δαπάνη για την αναγνώριση από τον Ο.Τ.Ε. εγκατεστημένου εσωτερικού τηλεφωνικού κέντρου 
βαρύνει τον ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται στην οικονομική προσφορά του. 
 
Άρθρο 31 - Εξυπηρέτηση μεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 
31.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε 
του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την υπογραφή της σύμβασης έως την προσωρινή 
παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 
 
Άρθρο 32 - Εξυπηρέτηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.) 
32.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
που θα πρέπει να μετατεθούν από  τους κυρίους τους. 
32.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε 
διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, για λόγους καθυστέρησης  
ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 
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Άρθρο 33 - Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων – εγκαταστάσεων-Συντήρηση και παραλαβή 
του Έργου 
33.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του όλου 
έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να  απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και 
των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, 
προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να 
καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου για την παράδοσή 
τους απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' 
όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 
33.2 Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, μέσα σε 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές  
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως 
επόμενη πληρωμή. 
33.3 Ο χρόνος εγγύησης του έργου κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 
στην συντήρησή του σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ.609/85 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες. 
33.4 Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
33.5 Επίσης καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν.1418/84.  
33.6 Εάν δεν προβεί, μέσα στην προθεσμία, που καθορίστηκε στην αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς, για την 
οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε 
τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του 
άρθρου 47 του Π.Δ. 609/85.  
33.7 Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων και 
ειδικότερα τα άρθρα 11 του Ν.1418/84 και 53 - 55 του Π.Δ. 609/85. 
 
Άρθρο 34 - Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
34.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα 
προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ.447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 
34.2 Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  μεριμνήσει για την έκδοση κάθε 
κατά νόμον αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε παράβαση των διατάξεων 
που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να  υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για 
παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ, κλπ και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την 
πραγματοποίησή τους. 
34.3  Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το 
Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ.447/75 "περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων 
μισθωτών", το Π.Δ. 778/80 "περί  μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" και το  Π.Δ. 
1073/81 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού", και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια της  
κατασκευής του έργου. Επίσης ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος 305/96 (ΦΕΚ 212Α') "Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ." καθώς και του Ν.1430/84 και του Ν.1568/85. 
34.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας  επί ατυχημάτων αστυνομικές 
διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο 
προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση  με την εκτέλεση του έργου. 
34.4.α Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει και να τηρεί τα οριζόμενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα 
στάδια κατασκευής του έργου. 
 
   Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων  
(Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ.). 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 
αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την  
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας  Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 
στο ελάχιστο.  
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 
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2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.   
Ειδικότερα  και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας,  καθώς 
και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, 
ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή 
ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες 
τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση 
του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, 
κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ95/99, 
ΠΔ17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού 
Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 
2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας.  
Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για  
- αναφορά ατυχήματος, 
- διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 
- αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
- χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 
- εκπαίδευση προσωπικού, 
- ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 
2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από την 
νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων 
και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 
2.8 Άλλες προβλέψεις 
- Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Εργο  
     προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 
- Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων   
     σε θέματα Α.Υ.Ε..     
- Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 
- Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να 
συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα 
πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε. Σε περίπτωση, που δεν έχει παραδοθεί  
από την υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στην 
σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1 Γενικά: 
- Είδος έργου και χρήση αυτού 
- Σύντομη περιγραφή του έργου 
- Ακριβής διεύθυνση του έργου 
- Στοιχεία κυρίου του έργου 
- Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
2.9.2 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 
2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.       
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2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί τύποι 
ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. Και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 
2.9.9  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας πχ 
Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου  
Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 
Ο  Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά : 
- Είδος έργου και χρήση αυτού 
- Ακριβή διεύθυνση του έργου 
- Αριθμό αδείας 
- Στοιχεία του κυρίου του έργου 
- Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου : 
- Τεχνική περιγραφή του έργου 
- Παραδοχές μελέτης 
- Τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη» 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, πχ εργασίες 
συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην ;αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, 
κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 
2.9.Δ  Eγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 
-Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους 
χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε 
κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 
-Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
-Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 
έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη την διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 
 
3. Δαπάνη σύνταξης  Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 
από τον νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την 
διαμόρφωση της προσφοράς του. 
34.5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης, δαπάνης του, να  προμηθευτεί και να 
τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητα, πινακίδα με τα στοιχεία του έργου, σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο.   
Η πινακίδα θα κατασκευασθεί όπως προδιαγράφεται από τον κανονισμό Ε.Κ.1159/00 και σύμφωνα με 
υπόδειγμα που θα δοθεί από την Υπηρεσία. Μετά το πέρας του έργου θα τοποθετηθεί αναμνηστική πινακίδα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
34.5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα  σήματα και πινακίδες σε 
όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 
34.6 Ο  Ανάδοχος ευθύνεται για την τήρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου, τα 
οποία θα πρέπει να είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών και φυσικά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε 
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περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για την τυχόν μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και υγείας. 
34.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις 
απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτή διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα 
ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
34.8 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του 
έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό. 
34.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το πάρα πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που 
οποιοσδήποτε  εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει 
σε αναγνωρισμένη απ' το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 
34.10 Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις  του άρθρου 34 του Π.Δ/τος 
609/85. 
34.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δαπάνης του μικρή εξέδρα για την τελετή εγκαινίων, καθώς 
και τις δαπάνες για μικρόφωνα και  ιστό σημαίας. 
 
Άρθρο 35 - Αυξομείωση επιφανειών χώρων κ.λ.π. 
35.1 Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 ΚΑΙ 1799/88 αναφέρονται στην κατά τον 
προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου μειωμένη κατά το ποσό της αναθεώρησης. Για την 
αυξομείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις υπερσυμβατικές εργασίες και την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου 8 του Ν.1418/84 του Ν.1799/88 και 
των άρθρων 43 και 44 του Π.Δ. 609/85. 
 
Άρθρο 36 - Αυξομείωση συμβατικών εργασιών - νέες επί μέρους εργασίες τμημάτων 
                                έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα 
36.1 Σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί μια ή περισσότερες επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στα κατ' 
αποκοπή τιμήματα η δαπάνη τους, που θα υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας, θα αφαιρεθεί  
από το λαβείν του αναδόχου. Αντίστοιχα θα προστεθεί στο λαβείν του αναδόχου η δαπάνη για την εκτέλεση 
επί πλέον επί μέρους συμβατικών εργασιών ή νέων επί μέρους εργασιών, που αφορούν το τμήμα του έργου 
που αποτιμάται με κατ' αποκοπή τιμήματα, που και αυτή θα υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
παρούσας εφ’ όσον αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου 35 υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων  του Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29Α') και του Π.Δ/τος 402/96 (ΦΕΚ 269Α'). 
Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 2, άρθρου 2 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α). 
 
Άρθρο 37 - Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 
37.1 Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 
στο έργο, για οποιαδήποτε  φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε 
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα  αυτού ή του  προσωπικού του, ή σε μη χρήση των καταλλήλων 
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του 
έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν.1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον 
βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 
37.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ/τος 609/85. 
 
Άρθρο 38 – Άρθρα σχετικά με απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
38.1 Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στην παρούσα ΕΣΥ οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο και το σχετικό άρθρο της υπ’ αριθμ. 27/14-10-2012 εγκυκλίου της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. 
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