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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά τους γενικούς και ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους
οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών και στοιχείων της µελέτης, τους ισχύοντες
κανονισµούς, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί
εκτελεσ από τον
ανάδοχο που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας.
επικεφαλίδας
Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ (Τ.Π.). του έργου για
την εκτέλεση του οποίου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλισµένα τα απαιτούµενα µέσα και το αναγκαίο ανθρώπινο
δυναµικό.
Άρθρο 1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του τεύχους της ∆ιακήρυξης
ιακήρυξης της παρούσας εργολαβίας (άρθρο 7).
Άρθρο 1.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή
 Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ).
( ΕΝ).
 Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO).
 Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων και των µη καταργηθεισών ΠΤΠ του τέως
Υπουργείου ∆ηµοσίων
ηµοσίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ).
(
Άρθρο 1.4 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι
επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ενηµερώθηκαν για τις γενικές και τοπικές συνθήκες του.
Η ενηµέρωση αυτή αφορά κυρίως τις διάφορες πηγές προµήθειας υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή ή οριστική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής ή καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη
δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί στο έργο εργατοτεχνικό
εργατοτεχνικό γενικά προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύµα και δρόµοι
προσπέλασης, των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και την ανάγκη εξασφάλισης της
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τις ανάγκες κατασκευής των έργων µε συνθήκες απόλυ
απόλυτης
της ασφάλειας για τις υπάρχουσες
κατασκευές, τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των ποταµών ή
χειµάρρων ή παλίρροιας ή άλλες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφ
εδάφους, το
είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής που είναι κατάλληλα και εκµεταλλεύσιµα, το είδος και τα µέσα
(µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απαραίτητα πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και
οποιαδήποτεε άλλα θέµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος του
έργου σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί πλήρως µε τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια
σ
της µελέτης και τα άλλα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και
αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς, καθώς επίσης αποδέχεται και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσειςς του που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενηµερωθεί µε όλες τις δυνατές πληροφορίες που αφορούν τους όρους της σύµβασης,
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δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη να συµµορφωθεί οπωσδήποτε µε όλες τις συµβατικές του υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Άρθρο 2.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του
για την εκπόνηση των µελετών, την εκτέλεση των συµπληρωµατικών ερευνών και την εκτέλεση όλων των
κατασκευών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων, των συνοδών και
λοιπών συναφών έργων, καθώς και της συντήρησής τους κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται, όλων αυτών µε µέριµνα και
δαπάνη του Αναδόχου.
Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε µε το Αρθ-45 του Ν-4782/21 ΦΕΚ-36/Α/9-3-21 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης.
Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία µε την υπογραφή της
σύµβασης καθίστανται συµβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη (άρθρο
5). Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου» και «Εργολαβικό Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται
ταυτόσηµα.
Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 του Ν-4782/21 ΦΕΚ-36/Α/9-3-21.
Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α (παρ. 4) του άρθρου
21 του ν.4782/21 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων µειώνονται ή επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ.
5 του άρθρου 21 του ν.4782/21.
∆ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει αυτού από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα
παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις απορρέουν από την παράβαση των όρων της σύµβασης καθώς επίσης και από τις
Υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ή ιδρύµατα ή οργανισµούς είτε ασφάλισης προσωπικού
είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει ασφαλιστήρια συµβόλαια κάλυψης Κινδύνων & Ευθυνών στα πλαίσια Μελέτης –
Κατασκευής & Λειτουργίας του Έργου.
Οι µειώσεις των εγγυήσεων της ανωτέρω παραγράφου δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα µειωµένο ύψος, αν
συντρέχουν οι περιπτώσεις των οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Άρθρο 2.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 2.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, ορίζεται συνολική
προθεσµία: Δώδεκα Μήνες (12) από την ηµέρα που θα υπογραφεί η Σύµβαση.
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει έναρξη των εργασιών του έργου, το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της
σύµβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 147 του ν 4412/2016. όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο άρθρο-66του Ν-4782/21 ΦΕΚ-36/Α/9-3-21).
Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.)
Καµία.
Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (Ε.Π.)
Καµία.
Άρθρο 2.5 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, Χρονοδιάγραµµα της όλης κατασκευής του
Έργου στο οποίο θα τηρούνται η συνολική και οι τυχόν τµηµατικές προθεσµίες (αποκλειστικές και ενδεικτικές) του άρθρου
‘ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ’ καθώς επίσης και οι προθεσµίες που τίθενται σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. για την ολοκλήρωση ενεργειών που
σχετίζονται µε την έγκαιρη και οµαλή εξέλιξη του έργου. Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος θα γίνει σε προθεσμία, η οποία
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δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης Επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τυχόν αναµενόµενες εγκρίσεις π.χ. µικροτροποποιήσεις ή βελτιώσεις µελετών ή
άλλες εκκρεµότητες, οι οποίες θα έχουν έγκαιρα επισηµανθεί.
Το χρονοδιάγραµµα αυτό, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64
του Ν4782/21 και εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε.
Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 2.6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Σε περίπτωση υπέρβασης των συµβατικών τµηµατικών προθεσµιών καθώς και της ολικής προθεσµίας ισχύουν οι ποινικές
ρήτρες όπως ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 67 του Ν4782/21.
Άρθρο 2.7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
Δεν απαιτείται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Άρθρο 3.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα από τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε. Πρεβέζας
Άρθρο 3.2 ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Για το παρόν έργο δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ).
Άρθρο 3.3 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τεύχους ∆ιακήρυξης της παρούσας εργολαβίας. (άρθρο 16).
Άρθρο 3.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λπ. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών,
που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών Μονάδας.
Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις που αναφέρονται στους Γενικούς
Όρους του Τιµολογίου. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου
επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε.
Άρθρο 3.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 του Ν4782/21 και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα.
Επίσης θα ισχύουν τα εξής:
Οι πληρωµές θα διενεργούνται βάσει πιστοποιήσεων και θα υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις εγγυήσεων.
Οι επί των πιστοποιήσεων κρατήσεις είναι οι ισχύουσες κατά το χρόνο δηµοπράτησης που αφορούν στην εκτέλεση των
εργασιών. Οι κρατήσεις θα είναι αυτές που προβλέπονται για έργα εγγεγραµµένα στο Π∆Ε.
Προ της εισπράξεως των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Επίσηµο τιµολόγιο καταβαλλοµένου φόρου προστιθέµενης αξίας.
β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
γ) Γραµµάτιο εισπράξεως της καταβολής του υπέρ του ∆ηµοσίου φόρου εισοδήµατος
δ) Όλες τις ισχύουσες κρατήσεις.
Άρθρο 3.6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το άρθρο 153 του
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 72 του Ν4782/21.
Σε κάθε Λογαριασµό για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανοµής εργασιών.
Άρθρο 3.7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την Υπηρεσία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 75 του Ν4782/21.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Άρθρο 4.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 70 του Ν4782/21. Για κάθε φάση επιµέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του αναδόχου των
αντιστοίχων επιµετρητικών στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή µορφή.
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Άρθρο 4.2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 154
του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 του Ν4782/21 παρ 9, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
εκτελέσει. Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε το χρόνο συντήρησης των
λοιπών εργασιών του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Άρθρο 5.1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
5.1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται από τα Συµβατικά
Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και
εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή στις
οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή
και άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληροί το σκοπό που
προορίζεται να εξυπηρετήσει.
2. Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων κατασκευών ισχύουν τα αναφερόµενα: α. Στο
άρθρο 158 του ν4412/16 (εφόσον ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,) και
159 του ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν4782/21, στο άρθρο «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»
της παρούσας Ε.Σ.Υ. της Τ.Σ.Υ . καθώς και στους κανονισµούς ή προδιαγραφές στους οποίους αυτά παραπέµπουν.
β. Στα λοιπά άρθρα της Ε.Σ.Υ. και της Τ.Σ.Υ. καθώς και στους κανονισµούς ή προδιαγραφές στους οποίους αυτά
παραπέµπουν 3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες
του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και
Εθνικής Νοµοθεσίας, της Ε.Σ.Υ., των Ο.Μ.Ο.Ε., της Τ.Σ.Υ. και των κωδίκων, κανονισµών, προδιαγραφών που αυτοί
παραπέµπουν.
Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα
ταξιδιού και διαµονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς τους ελέγχους.
4. Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, τη συντήρηση του έργου καθώς και τυχόν
µελέτες που θα συνταχθούν.
5. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί τον έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, κατασκευών,
εξοπλισµού και τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στο βαθµό που θα κρίνει αναγκαίο.
6. Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και προκατασκευασµένων στοιχείων,
ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 158 του
ν.4412/16 και 159 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν4782/21. Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 160 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 78 του Ν4782/21 στην
περίπτωση εργασιών κατά σύστηµα κακότεχνων ή χρήσης υλικών που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
7. Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα
αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς.
8. Επισηµαίνεται σχετικά, η παρ. 8 του άρθρου 158 του ν.4412/16, που αναφέρεται σε διενεργούµενους ελέγχους ποιότητας,
για έργα κατασκευαζόµενα µε συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από σύµβουλο, και προς τον οποίο σύµβουλο ο
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, όπως και η Υπηρεσία, να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται το έργο
του και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβασή του σε όλους τους χώρους κατασκευής του Έργου, στις πηγές λήψης των
υλικών και η ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών.
5.1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η χρήση υλικών και εξοπλισµού που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για την
ορθή και ποιοτική κατασκευή του.
(1) Όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή
ελαττώµατα, θα είναι σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες
κανονισµούς και προδιαγραφές εναρµονισµένες µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ1914/Β/15.06.2012 και της απόλυτης έγκρισης του
αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.
(2) Η υποβολή των αναγκαίων τεχνικών στοιχείων (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά
ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας) και
δειγµάτων όλων των βασικών υλικών, προϊόντων και εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς και του εξοπλισµού
και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του
έργου θα γίνεται προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών για έγκριση.
(3) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους
µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα για τα ακόλουθα υλικά, είδη, εξοπλισµό:
 ∙∆οµικά προϊόντα εµπορίου (τσιµεντόπλακες, κυβόλιθοι, άσφαλτος µε φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, κτλ)
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Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής)

Η/Μ εξοπλισµός (τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ)

Πράσινο (δένδρα αειθαλή και φυλλοβόλα, κλπ)
(4) Όταν απαιτείται δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε αναγνωρισµένο οργανισµό,. Για τον σκοπό αυτό θα
συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγµα. Ακόµα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποία θα υποβληθούν τα υλικά.
(5) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκοµίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας για
κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό, προϊόν ή εξοπλισµό.
5.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ισχύει εφόσον ο προϋπ/σµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000€
χωρίς ΦΠΑ)
Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ΙΠΑ∆/οικ./12/13.01.09 (ΦΕΚ 125
Β’/27.01.09) Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε και των συµβατικών τευχών.
1. Ο Ανάδοχος θα λειτουργεί µε τεκµηριωµένες διαδικασίες ελέγχου της σύµβασης ώστε να διασφαλίζεται η
πραγµατοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
2 Για να υποστηριχθεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, τα Προγράµµατα Ποιότητας θα εφαρµοστούν σε όλες τις
δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα του ολοκληρωµένου Έργου.
3 Ο Ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Επίβλεψη, άτοµο ή άτοµα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο
διαδικασίας κατασκευής του Έργου και θα ορίσει επίσης ένα άτοµο και έναν αναπληρωτή του που θα είναι υπεύθυνοι για
την παρακολούθηση εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου.
4 Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση ένα Πρόγραµµα Ποιότητας για τις συµβατικές
του υποχρεώσεις υλοποίησης του Έργου. Το Πρόγραµµα αυτό οφείλει να είναι συµβατό µε το χρονοδιάγραµµα και θα
περιλαµβάνει τους πόρους και τις µεθοδολογίες (ποιος, τι, πότε, πού) κατασκευής του έργου. Το Πρόγραµµα Ποιότητας
πρέπει να ορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς.
Ο Ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητος που εφαρµόζει. Η τεκµηρίωση αυτή θα
είναι σύµφωνη µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου.
5.1.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
(1)Ανεξάρτητα από τα εργαστηριακά µέσα και το εργαστηριακό προσωπικό του Κ.τ.Ε, ο Ανάδοχος δύναται να συγκροτήσει επί
τόπου τoυ έργου κατάλληλο και ικανοποιητικά εξοπλισµένο και στελεχωµένο εργοταξιακό εργαστήριο για την εκτέλεση των
δειγµατοληψιών και δοκιµών ελέγχου για δείγµατα εδάφους, αδρανή υλικά, τσιµέντα, σκυροδέµατα κ.λπ. Το εργαστήριο θα
είναι κατάλληλα εξοπλισµένο, για να καλύπτει όλες τις συµβατικές απαιτήσεις και θα έχει άδεια λειτουργίας.
(2) Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, συντήρηση, εξοπλισµό και λειτουργία, καθώς και για την τελική αποµάκρυνση του
εργαστηρίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνονται ανηγµένα στην προσφορά του. Όλες οι απαιτούµενες
δειγµατοληψίες και εργαστηριακές δοκιµές είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο είτε σε άλλα εγκεκριµένα εργαστήρια θα γίνονται
µε δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλµένα όργανα της Υπηρεσίας για την
παρακολούθηση των δοκιµών που θα γίνονται εκεί.
2. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
(1) Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
Συµβατικών τευχών.
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
δοκιµών.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός εργοταξίου πρέπει να είναι
επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία.
Άρθρο 5.2 ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
1. Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες
προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του
Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της διαδικασίας από τη δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές.
2. Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά επιθεώρηση και δοκιµές υλικών
ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες.
3. Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε τους προβλεπόµενους
από το άρθρο «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» της παρούσας Ε.Σ.Υ., τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., καθώς και τους κανονισµούς
κ.λπ. στους οποίους αυτά παραπέµπουν.
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό, που θα συντάσσεται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο
Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. Αποδεκτά
αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα
Συµβατικά Τεύχη.
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Άρθρο 5.3 ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εργασιών, ο Ανάδοχος µε δική του
ευθύνη και δαπάνη και παρουσία της Επίβλεψης, θα εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιµές, ώστε να αποδείξει τη σωστή
λειτουργία και την εξαίρετη ποιότητα των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο αριθµός και το είδος των δοκιµών
για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επίβλεψη.
2. Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιµών ανακαλυφθεί συνολική ή µερική ζηµία, υπέρβαση του χρόνου ισχύος (υπερηµερία),
ελάττωµα, κακή ποιότητα υλικών κ.λπ. στο σύνολο των εγκαταστάσεων ή µέρους αυτών, ο Ανάδοχος θα επισκευάσει,
συµπληρώσει, υποκαταστήσει άµεσα και κατόπιν θα επαναλάβει τις δοκιµές έως ότου τα αποτελέσµατα αυτά να ικανοποιούν
την Επίβλεψη.
3. Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα, θα λάβει επίσης χώρα στο τέλος της περιόδου Εγγύησης της
υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου, ώστε να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, και ο Ανάδοχος θα είναι
επίσης υπεύθυνος και θα επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα για τυχόν αποκατάσταση πληµµελειών.
4 Τονίζεται, ότι εάν η Επίβλεψη ανακαλύψει προφανείς παρεκκλίσεις από Κανονισµούς ή Προδιαγραφές ή εµφανώς
ελαττωµατικές εργασίες, έχει το δικαίωµα να εφαρµόσει ότι ορίζουν οι διατάξεις "περί ελαττωµατικών εργασιών" του άρθρου
159 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν4782/21.
Άρθρο 5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών προδιαγράφεται παρακάτω και εν µέρει σε ειδικά άρθρα των κανονισµών,
των προδιαγραφών και της Τ.Σ.Υ.
Αν οι απαιτήσεις δε συµπίπτουν, τότε θα ισχύσουν εκείνες που η Υπηρεσία θα θεωρήσει πλέον αυστηρές.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε:
(1) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Α: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου µε στόχο το δικό του έλεγχο ποιοτικής απόδοσης,
ρύθµισης παραγωγής, ρύθµισης σχέσεών του µε προµηθευτές του κλπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή τους
εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε θα πληρωθεί µε ιδιαίτερη αµοιβή, έστω και αν η Επίβλεψη κάνει χρήση
των αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται
κανονικά αρχειοθετηµένα στο εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν µέχρι την οριστική
παραλαβή του έργου.
(2) ΕΛΕΓΧΟΥΣ B: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο µε δαπάνη του, εν γνώσει της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα
να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα να παρέµβει και να αξιώσει όχι µόνον την εφαρµογή
της προδιαγραφόµενης ποιότητας ελέγχων, αλλά και πρόσθετους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΧΩΝ
Α και αποτελούν µια ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, οι µέθοδοι χρήσης των υλικών και οι
κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
Το είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, στην ισχύουσα για το έργο ΤΣΥ, στις
προδιαγραφές /κανονισµούς και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, όπου δεν
καθορίζεται ειδικά, πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλος θεωρείται εκείνος ο χρόνος που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της
συσσώρευσης κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που δεν ανταποκρίνονται στην επιδιωκόµενη άριστη ποιότητα και που
επιπρόσθετα διευκολύνει και καθιστά πιο αποτελεσµατικές τις βελτιωτικές επεµβάσεις.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών, όπως καθορίζεται
παρακάτω. Η σηµασία των ελέγχων αυτών είναι τόσο σηµαντική, ώστε τυχόν παράλειψή τους να οδηγεί σε ανέκκλητες
ποινικές ρήτρες, όπως καθορίζεται παρακάτω. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων, ή επιβολή ποινικής ρήτρας για
παραληφθέντα έλεγχο, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη της άριστης κατασκευής, όπως διευκρινίζεται
παρακάτω.
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Β] αυτού του άρθρου.
(3) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Γ: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί νοούνται ως αναφαίρετο δικαίωµα
της Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε συµπληρωµατικά προς τους
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, είτε ακόµη και µετά την ολοκλήρωση τµηµάτων, ή του συνόλου της κατασκευής για διαπίστωση της απόκρισης
προς τις απαιτήσεις των Κανονισµών/Προδιαγραφών. Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ’ απόλυτο
τρόπο στην Υπηρεσία, η δαπάνη των ελέγχων αυτών δε βαρύνει τον Ανάδοχο. Όµως ο Ανάδοχος υποχρεούται απροφάσιστα
να διευκολύνει την Υπηρεσία στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών, συνδράµοντας αυτήν όπου απαιτείται. Για τους ελέγχους
αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] αυτού του άρθρου.
(4) ΕΛΕΓΧΟΥΣ ∆: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωµετρίας των υλικών και κατασκευών που γίνονται µε µέριµνα του
Αναδόχου, ή στην περίπτωση που αµελεί ο Ανάδοχος, µε µέριµνα της Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στη διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριµένων σχεδίων και των
καθορισµένων ανοχών.
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆] αυτού του άρθρου.
(5) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε µακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών µε µέριµνα της Υπηρεσίας. Ο
σκοπός του ελέγχου αυτού είναι προφανής.
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από Κανονισµούς, ή Προδιαγραφές,
ή προφανείς κακοτεχνίες, έχει το δικαίωµα δια της Επίβλεψης να διατάξει την άµεση διακοπή των εργασιών και την εκτέλεση
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των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και Γ. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέµβαση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος
δικαιούται ισόχρονης προς τη διακοπή παράτασης όλων των προθεσµιών που ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής για το
επηρεαζόµενο τµήµα και µόνον. Στην περίπτωση όµως που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωµατικά υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωµατικών κατασκευών και δε δικαιούται παράτασης.
5.4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ Β
1 Γενικά
Ότι αναγράφεται πιο κάτω αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα αυτής της παραγράφου. Για
όλους τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.
2 Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους
Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται
από τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αµελεί, η Επίβλεψη δύναται να παραγγείλει την εκτέλεση των ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση η
παραγγελία αναγράφεται στο Ηµερολόγιο του Έργου, ή κοινοποιείται µε έγγραφο.
Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς εργαστήριο Ελέγχου) κοινοποιείται στην Επίβλεψη.
Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη απευθύνεται τόσο στον Ανάδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον έλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείµενο ελέγχου, η θέση δειγµατοληψίας, το εργαστήριο των
δοκιµών, ο χρόνος έναρξης της δειγµατοληψίας και ο χρόνος έναρξης πραγµατοποίησης των εργαστηριακών δοκιµών.
Τόσο στη δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του
Αναδόχου. Τυχόν µη παράσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας δεν ανατρέπει το πρόγραµµα του ελέγχου. Αν η εκτέλεση
του ελέγχου δε γίνει για οποιονδήποτε λόγο (πλην ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας) η οποιαδήποτε καθυστέρηση
εκτέλεσης του ελέγχου, καθώς και η τυχόν συνεπαγόµενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δε συνιστά λόγο παράτασης
προθεσµιών, ούτε αποτελεί λόγο µη επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παράγρ. [Ρήτρες για τη
διασφάλιση της πραγµατοποίησης του ποιοτικού ελέγχου] αυτού του άρθρου.
Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου, ώστε να παρίσταται µε εκπρόσωπό του στις δειγµατοληψίες και τις
λοιπές φάσεις του ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα πρέπει να προηγείται της ηµέρας έναρξης του ελέγχου κατά
2 τουλάχιστον εργάσιµες µέρες.
Τούτο ισχύει για όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις µεγαλύτερες από 48 ώρες. Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις που συνιστούν σειρές οµοειδών ελέγχων που από τη φύση τους, ή από την πρόοδο των εργασιών έχουν µικρές
χρονοαποστάσεις µέχρι 48 ωρών, η παραγγελία θα γίνεται για όλη τη σειρά. Στην περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα
ορίζονται όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για κάθε έλεγχο χωριστά.
3 Γενικό πρόγραμμα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και μέσα του Αναδόχου – Λεπτομερειακά προγράμματα ελέγχων
(1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του έργου, γενικό πρόγραµµα ελέγχων και
µελέτη οργάνωσης δειγµατοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού, αφού παρθεί
υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής προσπάθειας, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι το κατάλληλο και επαρκές σε αριθµό, ώστε να καλύπτει τις
ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης όλων των διαφόρων ειδών εργασίας του έργου
(2) Λεπτοµερέστερα προγράµµατα ελέγχων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη των
συναφών εργασιών. Τα προγράµµατα αυτά θα συνοδεύονται µε τα ίδια στοιχεία όπως το γενικό πρόγραµµα ελέγχων.
(3) Η µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο δοκιµών θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. Η Υπηρεσία κρατεί
το δικαίωµα να παρίσταται στη µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο ελέγχου.
4 Εργαστήρια ελέγχου
Όσες εργαστηριακές δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν στο Εργοταξιακό Εργαστήριο (αν αυτό εγκατασταθεί), θα εκτελούνται σ’
αυτό. Οι υπόλοιπες θα εκτελούνται σε Εργαστήριο(α) που θα επιλεγεί(ουν) σύµφωνα µε διαδικασία που θα ορίζεται στους
Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης ή (αν δεν έχει προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία) σύµφωνα µε πρόταση που θα υποβάλλει ο
ανάδοχος για εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, µετά από έγκριση από την Υπηρεσία.
5 Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β
Ο ελάχιστος αριθµός των ΕΛΕΓΧΩΝ Β που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει οικονοµικά τον Ανάδοχο,
ορίζεται στην παρακάτω παραγρ [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] για τα διάφορα είδη εργασιών.
Σε περίπτωση που το πλήθος των δοκιµών αυτού του άρθρου είναι µικρότερο από τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ., σε άλλα άρθρα
της Ε.Σ.Υ. ή στις προδιαγραφές και κανονισµούς που έχουν καθορισθεί ή που η Τ.Σ.Υ. παραπέµπει, τότε θα υπερισχύει το
µεγαλύτερο απαιτούµενο πλήθος. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή:
- όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυµητά αποτελέσµατα
- µέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιµών/ελέγχων έστω και αν δε συντρέχει αντικειµενικός λόγος χωρίς να
µεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των δοκιµών/ελέγχων µε δαπάνη του Αναδόχου.
Οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β (δειγµατοληψίες, δοκιµές) αφορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, στην περίοδο κανονικής προσκόµισης υλικών,
παραγωγής υλικών, εκτέλεση εργασιών και κατασκευής έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών,
οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής ενδιαφέρουν µεν την Υπηρεσία, αποτελούν όµως
τµήµα των ποιοτικών ελέγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΧΟΙ Α) (εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στις προδιαγραφές και στους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης).
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6.Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)
(1) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελείται µε τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β θα τηρούνται µε µέριµνα και
δαπάνη του Αναδόχου στο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β). Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον:
(α) Αντίγραφο του Γενικού Προγράµµατος (όπως στην παράγρ. 3)
(β) Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του Ηµερολογίου ή του σχετικού εγγράφου)
(γ) Αντίγραφα της σχετικής µε µερικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει
(δ) Αποσπάσµατα τοπογραφικών και λοιπών κατάλληλων διαγραµµάτων εντοπισµού της θέσης που
αφορά ο κάθε έλεγχος (ε) Αντίγραφα πρακτικών δειγµατοληψίας ή επί τόπου δοκιµών, (όπως στην
παράγρ. 7)
(στ.) Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) δοκιµών καθώς και των σχετικών σχολίων (ζ)
Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των ελέγχων για κάθε έλεγχο και για κάθε τµήµα
εκτελεσµένης εργασίας, ή ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή λατοµείου κ.λπ.
(η) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιµα από την Υπηρεσία, ή τον Ανάδοχο.
(2) Το Α.Ε.-Β θα βιβλιοθετείται κατά περιόδους µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου σε εύχρηστους τόµους (π.χ. 200 φύλλων)
αφού προηγουµένως αριθµηθούν όλες οι σελίδες. Σε κάθε τόµο θα ενσωµατώνεται αναλυτικός πίνακας περιεχοµένων.
(3) Το Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο Εργοταξιακό γραφείο Επίβλεψης. Πλήρες, ή µερικό αντίγραφο µπορεί να τηρεί και ο
Ανάδοχος. Το Α.Ε.-Β αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
(4)Τα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται µε τα στοιχεία επιµέτρησης κατά αµφίδροµο και αµφιµονοσήµαντο τρόπο.
(5)Όλοι οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β θα καταγράφονται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου ∆ειγµατοληψιών µε αριθµηµένες σελίδες, όπου θα
αναγράφονται κατ' ελάχιστον: α) ο αριθµός δείγµατος
β) η ηµέρα και η θέση δειγµατοληψίας
γ) το είδος δοκιµής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσµα
δ) αναφορά στο σχετικό Φύλλο/∆ελτίο ποιοτικού ελέγχου
ε) υπογραφή του Μηχανικού Ελέγχου ποιότητας του Αναδόχου και της Επίβλεψης.
7. Θέσεις και πρακτικά δειγματοληψίας και δοκιμών επί τόπου
(1) Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγµατοληψία, η θέση λήψης του κάθε δείγµατος θα υποδεικνύεται από την
Υπηρεσία ή/και τους συµβούλους της. Καθορίζεται ότι οι δειγµατοληψίες θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο
δυσµενή εικόνα για την ποιοτική συµπεριφορά του έργου.
Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγµατοληψίας κατάλληλης µορφής από τον ανάδοχο.
(2) Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ισχύουν κατ’ αναλογία και για όλες τις επί τόπου δοκιµές.
8. Ισχύουσες προδιαγραφές
(1) Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών κάθε είδους πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας, και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους Όρους ∆ηµοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες.
(2) Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγµατοληψίες - δοκιµές) ισχύουν κατ’ αρχήν όσα προδιαγράφονται, στην
παρούσα Ε.Σ.Υ., στην Τ.Σ.Υ., και στους κανονισµούς και προδιαγραφές που µνηµονεύονται στις Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά και τους ελέγχους υλικών.
9. Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β
Ο ελάχιστος αριθµός των ελέγχων / δοκιµών είναι ο ακόλουθος:
(1) Υλικά για επιχώματα και στρώσεις έδρασης οδοστρωμάτων
(I) Γαιώδη επιχώµατα
Ανά 5.000 µ3 το πολύ, εκσκαπτόµενου υλικού σε θέσεις γαιωδών ορυγµάτων που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή επιχωµάτων, ή σε κάθε µακροσκοπικά εµφανή µεταβολή των χαρακτηριστικών των ορυγµάτων, ή δανειοθαλάµων,
θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι, µε κύριο σκοπό (πέρα από την κατάταξη των εδαφών) τη χορήγηση των αναγκαίων
στοιχείων για την προσαρµογή της κατασκευής των επιχωµάτων στις ιδιότητες των υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο της
κατασκευής των επιχωµάτων.
α. Φυσική υγρασία ∆οκιµή 1
β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας ∆οκιµή 1
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση µε κόσκινα ∆οκιµή 1
δ. ∆οκιµή συµπύκνωσης PROCTOR MODIFIED (Ε 105-86 ∆οκιµή α/α 11) (µέγιστες ξηρές πυκνότητες, αντίστοιχα ποσοστά
βέλτιστης υγρασίας, καµπύλες συµπύκνωσης) ∆οκιµή 1
ε. Ελάχιστος αριθµός ελέγχων ανά δανειοθάλαµο Έλεγχοι σε
(δοκιµές α έως δ κατά το προηγούµενο εδάφιο) 3 φρέατα
(II) Βραχώδη επιχώµατα
Για τα βραχώδη προϊόντα ορυγµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων οδικών έργων θα
γίνεται συνεχής οπτικός έλεγχος και αποµάκρυνση των λίθων µε διάσταση µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της
συµπυκνωµένης στρώσης που θα έχει προσδιορισθεί σύµφωνα µε τις δοκιµές δοκιµαστικού τµήµατος που αναφέρονται
στην Τ.Σ.Υ.
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Σηµειώνεται η ανάγκη κατασκευής δοκιµαστικού τµήµατος όγκου τουλάχιστον 3.000 µ3 πριν από την έναρξη κατασκευής
βραχωδών επιχωµάτων κατασκευής οδών µε τους περιγραφόµενους ελέγχους της Τ.Σ.Υ.
(III) Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων
Ισχύουν τα ίδια µε την παραπάνω υποπαράγραφο (I) αλλά µε µεγαλύτερη πυκνότητα ελέγχων.
Ανά 2.500 µ3 το πολύ εκσκαπτόµενου υλικού:
α. Φυσική υγρασία ∆οκιµή 1
β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας ∆οκιµή 1
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση µε κόσκινα ∆οκιµή 1
δ. ∆οκιµές συµπύκνωσης PROCTOR MODIFIED
(όπως για τα επιχώµατα) ∆οκιµή 1
ε. Ελάχιστος αριθµός ελέγχων ανά δανειοθάλαµο Έλεγχοι σε (δοκιµές α έως δ σύµφωνα µε τα παραπάνω) 3 φρέατα
(2) Έλεγχοι - Δοκιμές Συμπύκνωσης
α. Σκάφης ορυγµάτων, ή θεµελίωσης επιχωµάτων, ανά 250 µ. µήκους, ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο
οδού ∆οκιµή 1
β. Γαιωδών ή βραχωδών επιχωµάτων, αναχωµάτων διευθέτησης ποταµών / χειµάρρων, στρώσεων έδρασης
οδοστρώµατος ανά 1.000 µ3 συµπιεσµένου όγκου ∆οκιµή 1.
γ. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικά σταθεροποιούµενων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώµατος (ή "αντιπαγετικής στρώσης"
ή “υποστρώµατος", “στρώσης θεµελίωσης" για κάθε στρώση, ανά 250 µ. µήκους κλάδου οδού, ή και το πολύ ανά 500 µ3
συµπιεσµένου όγκου ∆οκιµή 1.
δ. Επιχωµατώσεων τάφρων τοποθέτησης αγωγών, για την περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών, ανά 150 µ. µήκους τάφρου και
για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης, ή το πολύ ανά 150 µ3 συµπιεσµένου όγκου ∆οκιµές 3
ε. Κοκκώδους υλικού “ζώνης αγωγού" ανά 150 µ. µήκους αγωγού και το πολύ ανά 150 µ3 συµπιεσµένου
όγκου ∆οκιµές 3
στ. “Μεταβατικών επιχωµάτων" ανά τεχνικό έργο ή το πολύ ανά 500 µ3 συµπιεσµένου όγκου ∆οκιµές 3
(3) Έλεγχοι κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών
α. Αδρανή σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας (µε µηχανική σταθεροποίηση), µεταβατικών επιχωµάτων “υποστρώµατος" ανά 1.000
µ3 συµπυκνωµένου Όγκου ∆οκιµές 3
β. Αδρανή στραγγιστηρίων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώµατος (ή αντιπαγετικής στρώσης), εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, ή
άλλων ειδικών κατασκευών (C20/25 και άνω), λεπτών σκυροδεµάτων,ανά 150 µ3 ∆οκιµή 1
γ. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 µ3 ∆οκιµή 1
(4) Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναμου άμμου
α. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 µ3 έτοιµης κατασκευής, µεταβατικά επιχώµατα ∆οκιµή 1
β. Αδρανή οδοστρωσίας (µε µηχανική σταθεροποίηση), “υποστρώµατος",ανά 500 µ3 συµπ.
όγκου ∆οκιµή 1
γ. Στρώσεις στράγγισης, αδρανή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ανά 150 µ3 ∆οκιµή 1
δ. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 µ3 ∆οκιµή 1
(5) Υγεία πετρωμάτων και αντοχή σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES)
Για όλα τα αδρανή σκυροδεµάτων και οδοστρωµάτων (µε µηχανική σταθεροποίηση), από την ίδια πηγή ∆οκιµές 3
(6) Έλεγχοι ασφαλτικών πλην αντιολισθηρών
α. Υγεία πετρωµάτων, για αδρανή από την ίδια πηγή ∆οκιµή 1
β. Φθορά σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES),ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή ∆οκιµή 1
γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών ανά 300µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1
δ. Ισοδύναµο άµµου, ανά 500 µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1
ε. Ποσοστό ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος, για κάθε τρίωρη παραγωγή ∆οκιµή 1
στ. Χαρακτηριστικά ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSHALL, για κάθε ηµερήσια παραγωγή ∆οκιµή 1
ζ. Ισοδύναµο άµµου αδρανών στο παραγόµενο ασφαλτόµιγµα, για κάθε ηµερήσια παραγωγή ∆οκιµή 1
η. ∆οκιµή εµβάπτισης - θλίψης ασφαλτοµίγµατος στρώσεων κυκλοφορίας και συνδετικών, ανά 5.000τον. παραγόµενου
ασφαλτοµίγµατος
∆οκιµή 1
θ. Η θερµοκρασία στο υπό διάστρωση ασφαλτόµιγµα καθώς επίσης το πάχος, το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό κενών το
ποσοστό ασφάλτου και η ανάγκη κατασκευής των δοκιµαστικών τµηµάτων σε διαστρωθείσα ασφαλτική στρώση θα
ελέγχονται ανάλογα µε το είδος του ασφαλτοµίγµατος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.
(7) Έλεγχοι αντιολισθηρών ασφαλτικών πλην της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης
Ι) Έλεγχος αδρανών
α. Υγεία πετρωµάτων, για αδρανή από την ίδια πηγή ∆οκιµή
. Φθορά σε τριβή και κρούση (LOS ANGELES), ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή
∆οκιµή 1
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γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών, ανά 300µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1
δ. Ισοδύναµο άµµου, ανά 500 µ3 συµπυκνωµένου όγκου ∆οκιµή 1
ε. ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV), ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή
∆οκιµή 1 στ. ∆είκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια
πηγή ∆οκιµή 1
ζ. ∆είκτης πλακοειδούς (Flakiness Index)ανά 5.000 τόνους αδρανών από την ίδια πηγή ∆οκιµή
1
ΙΙ) Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού
α. Για την κοινή άσφαλτο, ανά ηµέρα ∆οκιµές 2
β. Για την τροποποιηµένη άσφαλτο, σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ.
ΙΙΙ) Έλεγχος παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος
Χαρακτηριστικά ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSHALL, κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος και ποσοστό ασφάλτου
σύµφωνα τη σχετική ΕΤΕΠ.
IV) Έλεγχος τελικής στρώσης
Η θερµοκρασία στο υπό διάστρωση ασφαλτόµιγµα καθώς επίσης το πάχος, το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό κενών, ο
βαθµός συµπύκνωσης και το ποσοστό ασφάλτου σε διαστρωθείσα ασφαλτική στρώση θα ελέγχονται ανάλογα µε το είδος του
ασφαλτοµίγµατος σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ. Επισηµαίνεται η ανάγκη δοκιµαστικής παραγωγής και δοκιµαστικής
διάστρωσης ασφαλτοµίγµατος σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ.
(8) Έλεγχοι λεπτής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης
Ο έλεγχος του ασφαλτικού συνδετικού υλικού, των αδρανών, του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος και της τελικής
συµπυκνωµένης στρώσης γίνεται σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ.
(9) Εργοστασιακό σκυρόδεμα
Για την περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ο προµηθευτής θα παραδίδει στον Ανάδοχο, για κάθε φορτίο
σκυροδέµατος, το δελτίο αποστολής που προβλέπεται.
(10) Συμβατικά δοκίμια σκυροδέματος (Δοκίμια Σ, ελέγχου συμμόρφωσης)
Θα λαµβάνονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και τη σχετική
ΕΤΕΠ.
(11) Δοκίμια ελέγχου αντοχής 7 ημερών (Δοκίμια ΕΑ)
Θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τον ΚΤΣ και τη σχετική ΕΤΕΠ.
(12) Δοκίμια ελέγχου Προόδου Σκλήρυνσης (Δοκίμια ΠΣ)
Ισχύουν τα ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο (11).
(13) Δοκίμια ελέγχου Αποτελεσματικότητας της μεθόδου Συντήρησης (Δοκίμια ΑΣ)
Ισχύουν τα ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο (11).
(14) Παραλαβή πρόχυτων τσιμεντοσωλήνων
Ο έλεγχος και η παραλαβή των πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων θα γίνονται σύµφωνα µε τη σχετική ΕΤΕΠ.
(15) Ποιοτικός έλεγχος γαλβανίσματος μεταλλικών ειδών
Για τον ποιοτικό έλεγχο του γαλβανίσµατος ισχύει τη σχετική ΕΤΕΠ.
(16) Ποιοτικός έλεγχος εκτοξευόμενου σκυροδέματος
Συµπληρωµατικά προς τον έλεγχο των αδρανών που αναφέρεται στις παραγράφους (3) και (4) του άρθρου αυτού ισχύει και ο
ποιοτικός έλεγχος της παρασκευής που αναφέρεται στη σχετική ΕΤΕΠ.
(17) Ποιοτικός έλεγχος εξυγίανσης εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο
Ο ποιοτικός έλεγχος εξυγίανσης εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο θα γίνεται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στη σχετική ΕΤΕΠ.
(18) Συχνότητα δοκιμών για τένοντες προέντασης κλπ.
όπως αναφέρεται στη σχετική ΕΤΕΠ.
10. Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του ποιοτικού ελέγχου
(1) Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν προς το αντίστοιχο πλήθος
ελέγχων που εκτελέσθηκε για τις εργασίες αυτές, κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, ήθελε προκύψει µικρότερος
αριθµός από αυτόν που καθορίζεται στην παράγρ. 9, [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] ‘τότε η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα
να µη θεωρήσει περαιωµένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες ελλείπουν δοκιµές, µέχρι να καλυφθεί ο
προβλεπόµενος αριθµός ελέγχων, µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου για τυχόν καθυστερήσεις, αποκαταστάσεις κλπ.
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εργασιών που θα ακολουθήσουν.
Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 150 ΕΥΡΩ για κάθε δοκιµή που λείπει.
(2) Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πληρωµής, υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται και αντίγραφο του πίνακα της
παραγράφου 6.Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) (1)ζ. Παράλειψη τέτοιου πίνακα θεωρείται ως έλλειψη ουσιώδους επιµετρητικού
στοιχείου.
5.4.3 ΕΛΕΓΧΟΙ Γ
1. Έκταση του δικαιώματος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του Αναδόχου
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σ’ οποιοδήποτε είδος
υλικού, ή τµήµα της κατασκευής. Ο Ανάδοχος σχετικά µε το παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
α. Nα µεριµνήσει και επιβαρυνθεί τη δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η Υπηρεσία µέσα στα όρια
συχνότητας ελέγχων που προδιαγράφει η παράγραφος [Ελάχιστη Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] αυτού του άρθρου.
β. Nα συνδράµει την Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιωνδήποτε επιπλέον ελέγχων, διαθέτοντας το
προσωπικό του και τον εξοπλισµό του. Για τη συνδροµή αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης µε θεώρησή τους ως
εργασιών που αµείβονται µε τιµές µονάδας και εκτελεσθείσες ποσότητες
γ. Nα διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία, ή άλλους µε τους οποίους η Υπηρεσία µπορεί να συµβληθεί,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους όρους ∆ηµοπράτησης.
δ. Nα αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγµατοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές που µπορεί να προκληθούν
από δειγµατοληψίες ή επί τόπου δοκιµές. Για τις αποκαταστάσεις αυτές δικαιούται αποζηµίωσης, εφόσον πρόκειται για
ελέγχους που γίνονται επί πλέον της συχνότητας που προδιαγράφεται στην παράγραφο Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β
ε. Nα παρίσταται στις δειγµατοληψίες και δοκιµές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται, κατά τη
διαδικασία της παραγρ. [Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους]
2 Ειδοποίηση του Αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Για όλους τους ελέγχους που
θα εκτελεί η Υπηρεσία µε µέριµνα και δαπάνη της, η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους, στους
οποίους ζητείται η συνδροµή του Αναδόχου, η προειδοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παράγρ. [Ευθύνη νια την
εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους ]
Η Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα αποτελέσµατα των ελέγχων των υλικών ή/και κατασκευών ανεξάρτητα
από το αν αυτά εµπίπτουν µέσα στα όρια των προδιαγραφών - κανονισµών ή διαπιστωθούν αποκλίσεις από αυτούς.
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα.
5.4.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑNΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN
1 Στην περίπτωση ελέγχων / δοκιµών της παραγράφου (ΕΛΕΓΧΟΙ Γ) ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει να παίρνεται κατά τη
δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντίδειγµα), το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το
δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα
πρέπει να αναγραφεί αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή στο αντιδείγµα,
παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν
δεν παραστεί στη δοκιµή). Κατά το µεσοδιάστηµα, µέχρι οριστικοποίησης του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος
θα µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του µε ιδία ευθύνη, αναλαµβάνοντας τη ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις πληµµελείς
κατασκευές κλπ., αν ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες.
2 Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή αποτελέσµατα και έγιναν από
την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατ’ αντιπαράσταση, έπειτα από προειδοποίηση,
κατά τις προβλέψεις της παραγρ [Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β’] και διαδικασία παραγγελίας τους.
. Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5.4.5 ΕΛΕΓΧΟΙ Δ (έλεγχοι γεωμετρίας)
1 Γενικοί όροι
Για τους ελέγχους γεωµετρίας, που περιλαµβάνουν και τους ελέγχους µορφής και διαστάσεων και που στοχεύουν στη
διαπίστωση τήρησης των προδιαγραφόµενων από τη µελέτη και τους λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης µορφής,
διαστάσεων και λοιπών γεωµετρικών απαιτήσεων ισχύουν κατ’ αναλογία όσα προδιαγράφονται στην παραγρ. “[ΕΛΕΓΧΟΙ Β]’
αυτού του άρθρου, εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ’ αυτήν και στις παρακάτω παραγράφους 2 έως .6.
Το Αρχείο ΕΛΕΓΧΩN ∆ (Α.Ε.-∆) που µνηµονεύεται παρακάτω θα τηρείται κατ’ αναλογία του Αρχείου ΕΛΕΓΧΩN Β (Α.Ε.-Β) .
Και αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.
Σε κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΧΩN ∆ η µέριµνα εκτέλεσης ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητα από την
παρουσία, ή µη εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η Επίβλεψη δικαιούται να ασκεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε τη βοήθεια του
προσωπικού και του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισµού, καθώς
και τυχόν µικροϋλικών βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η Επίβλεψη θα διατάσσει τη
διακοπή των εργασιών, µέχρι να προσκοµισθούν άλλα κατάλληλα υλικά, ή να διορθωθούν οι κατασκευές. Σε περίπτωση µη
έγκαιρης διαπίστωσης αποκλίσεων για ενσωµατωµένο υλικό, ή κατασκευή ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. ‘ [ΣΧΕΣΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ’].
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2. ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Υλικών / Προκατασκευασμένων Τμημάτων
(1) Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών και προκατασκευασµένων τµηµάτων διακρίνεται:
α. Σε έλεγχο συναρτηµένο µε την ποιότητα και τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των υλικών, πέραν εκείνων που
προδιαγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του άρθρου, τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας ή/και των κανονισµών /
προδιαγραφών στις οποίες αυτά τα άρθρα και των λοιπών συµβατικών τευχών παραπέµπουν.
β. Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους στην εγκεκριµένη µελέτη (µε τις εγκεκριµένες
τροποποιήσεις της). (2) Για τους ελέγχους της κατηγορίας και για τα υλικά ή/και προκατασκευασµένα
τµήµατα:
α. Χάλυβας οπλισµού µετά νευρώσεων (που περιλαµβάνει και τον έλεγχο γεωµετρίας νευρώσεων).
β. Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, προδιαγραφόµενης σχέσης
πάχους τοιχώµατος διαµέτρου, προδιαγραφόµενης µόρφωσης στις θέσεις ένωσης, προδιαγραφόµενης µόνωσης εσωτερικά εξωτερικά κ.λπ.). γ Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπόµενης από τη µελέτη, ή τις προδιαγραφές µορφής,
διαστάσεων, ύπαρξης αντιδιαβρωτικής προστασίας κ.λπ.).
(δ) Κάθε φύσης και είδους καλώδια τενόντων (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: καλώδια προέντασης, ανάρτησης,
κρέµασης κ.λπ.) καθώς και τα συµπαροµαρτούντα υλικά (σωλήνες, προστατευτικά περιβλήµατα, στοιχεία αγκύρωσης κ.λπ.).
(ε) Κάθε φύσης / είδους µεταλλικά υλικά, πρότυπων διατοµών, ελασµάτων κ.λπ. που θα χρησιµοποιηθούν για τα µεταλλικά
τµήµατα της κατασκευής (περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για τη διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης επιφάνειας / ακµών των
τοµών - όπως απαιτείται - για τα ελάσµατα που θα συγκολληθούν, ύπαρξης της προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής προστασίας
κλπ.).
(στ) Κάθε φύσης/είδους µεταλλικοί σύνδεσµοι (περιλαµβάνονται εκτός των ελέγχων διαστάσεων κ.λπ. και οι έλεγχοι
διαπίστωσης ότι η αντιδιαβρωτική προστασία έχει γίνει όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές κ.λπ.).
ζ) Κάθε φύσης / είδους σύρµατα / καλώδια για την κατασκευή ηλεκτρικών γραµµών ασθενούς, ή συνήθους, ή µέσης, ή υψηλής
τάσης µε τις συναφείς προς αυτά εργασίες.
η) Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι
θ) Κάθε φύσης / είδους συρµατόσχοινα
ι) Κάθε φύσης / είδους υλικά σήµανσης / σηµατοδότησης φωτεινής ή µη.
ια) Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία ασφάλειας κλπ.
ιβ) Κάθε είδους / φύσης προκατασκευασµένα τµήµατα της κατασκευής (από σκυρόδεµα ή χάλυβα κ.λπ.).
ιγ) Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωµατωθεί στην κατασκευή του έργου θα πρέπει, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου να
εφαρµόζονται τα παρακάτω: ι). να εφαρµόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παραγρ.
[Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους]’
ιι. να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσµάτων ελέγχων και να συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, που να
αναφέρει κατ’ ελάχιστο: - το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινής αποθήκευσής τους
- την ηµεροµηνία του ελέγχου
- τα ονόµατα των ελεγκτών εκείνων που εκπροσωπούν την επίβλεψη και εκείνων που
εκπροσωπούν τον Ανάδοχο - το µέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας
- το πλήθος των εξετασθέντων δειγµάτων
- τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανά µετρούµενο στοιχείο και δείγµα, σε µορφή πίνακα
- το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση
ιιι. Nα κρατείται ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩN ∆-Υλικών (Α.Ε.-∆/Υλικά) από τα παραπάνω πρακτικά, κατ’ αναλογία προς τις
προβλέψεις της παραγρ. [ Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].
3. Ειδική απαίτηση για τον έλεγχο προκατασκευασμένων τμημάτων
(1) Τα προκατασκευασµένα τµήµατα θα πρέπει να ελέγχονται:
α. για την ακρίβεια προσαρµογής τους το ένα µε το άλλο
β. για τη σωστή γεωµετρία τους π.χ. αποφυγή στρεβλώσεων είτε αυτές προέρχονται από την κατασκευή τους, ή από τη
διαδικασία της µεταφοράς τους κ.λπ.
γ. για τη σαφή και σωστή αρίθµησή τους για αποφυγή σφαλµάτων, καθώς και για τη σήµανση του προσανατολισµού τους, ως
προς την κατασκευή, στη θέση που προβλέπεται να τοποθετηθούν.
δ. για τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων τους και την ανταπόκρισή τους προς τη µελέτη, τις προδιαγραφές
κλπ. συµβατικά τεύχη.
ε. για την ορθότητα / ακρίβεια των οπών σύνδεσης, ή οπών µελλοντικού περάσµατος καλωδίων κ.λπ.
στ. για το σωστό και σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις τεχνικές απαιτήσεις της επίβλεψης εξοπλισµό τους µε
στοιχεία χρήσιµα / αναγκαία για τη µεταφορά τους µέχρι και την τελική τους τοποθέτηση.
ζ. για κάθε άλλο τους στοιχείο (όπως λ.χ. έλλειψη κακώσεων, φθορών, σπασιµάτων ακµών κ.λπ.)
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του να εκτελεί τους παραπάνω ελέγχους. Υποχρεούται επίσης,
απροφάσιστα, να διευκολύνει το προσωπικό της Επίβλεψης στην πραγµατοποίηση τέτοιων ελέγχων, πάντοτε αδάπανα για τον
Κύριο του Έργου. Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των εδαφίων (α) και (β) της προηγούµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος οφείλει να
προτείνει έγκαιρα πρόσφορο τρόπο ελέγχου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιοι πρόσφοροι τρόποι ελέγχου είναι:
α. η παράθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχόµενων τµηµάτων, ή
β. η κατασκευή προτύπου διατοµής που αντιστοιχεί στις επιφάνειες επαφής από κατάλληλο υλικό ώστε να αποφεύγονται
µεταβολές διαστάσεων. Στη περίπτωση (β) η διατοµή θα φέρει όλες τις οπές και ο έλεγχος θα γίνεται µε παράθεση και
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σύγκρισή της µε τις αντίστοιχες επιφάνειες επαφής. (3) Για όλους τους παραπάνω ελέγχους ισχύουν κατ’ αναλογία οι
προβλέψεις της παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τµηµάτων] όσον αφορά τη διαδικασία, τα πρακτικά και
τα αρχεία ελέγχου.
4. ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών
(1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά
Για κάθε στρώση επιχώµατος, αναχώµατος, στρώση έδρασης οδοστρώµατος, στρώση στράγγισης οδοστρωµάτων,
οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα γίνεται χωροστάθµιση για να ελεγχθεί η ανταπόκριση της επιφάνειας που κατασκευάστηκε
µε τις προβλέψεις της µελέτης και τις προδιαγραφές. Τα στοιχεία της χωροστάθµισης θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο
ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Χωµ. Οδ. Ασφ. (Α.Ε.-∆/Χ.Ο.Α.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο
ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β).] και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία και γενικά ως καταµετρητικά στοιχεία αφανών
εργασιών. Για την περίπτωση των εκσκαφών ισχύουν ανάλογα, αλλά µόνο για την τελική επιφάνεια εκσκαφής. Για την
οµαλότητα των ασφαλτικών στρώσεων θα γίνεται και ο “έλεγχος µε πήχυ” (παράλληλα προς τον άξονα της οδού και εγκάρσια
προς τον άξονα της οδού σύµφωνα µε την ισχύουσα προδιαγραφή όπως επίσης και ο υπολογισµός του “δείκτη ανωµαλιών”
των κυµατισµών κατά µήκος του άξονα της οδού µε κατάλληλο “οµαλόµετρο” (π.χ. τύπου BUMP-INTEGRATOR).
(2 )Κατασκευές από σκυρόδεµα
Θα γίνεται πλήρης γεωµετρικός έλεγχος µε µετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθµήσεις στις ακόλουθες
φάσεις κατασκευής: - Στα σκάµµατα θεµελίων
- Στους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού
- Στην έτοιµη κατασκευή, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆- Σκυροδέµατος (Α.Ε.-∆/Σκυρόδεµα) για το
οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)]. και θα χρησιµεύουν και ως
επιµετρητικά στοιχεία.
(3) Αφανείς κατασκευές
Στις αφανείς κατασκευές, (όπως π.χ. πάσσαλοι, κεφαλόδεσµοι, θεµέλια / στηρίγµατα κάθε είδους / φύσης µεταλλικές
κατασκευές κλπ. σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες καλωδιώσεων κλπ.), εκτός από τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχος και
στη συµµόρφωσή τους προς την προβλεπόµενη από τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας γεωµετρία τους, όπως επίσης
και τη θέση τους σε σχέση µε την προβλεφθείσα από τη µελέτη θέση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις της Επίβλεψης.
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Αφανών Επιµήκων Κατασκευών, (Α.Ε.∆/Αφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ.. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].
(4) Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων του έργου
(α) Οι εµφανείς κατασκευές των τελειωµένων τµηµάτων του έργου θα ελέγχονται σχολαστικά ως προς την απόκρισή τους προς
τις προβλεφθείσες (από την εγκεκριµένη µελέτη και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους όρους της
Σύµβασης) θέσεις, γεωµετρική µορφή και γενικότερα τη µορφή / όψη και γεωµετρία τους.
(β) Κριτήρια ελέγχου και αποδοχής θα είναι:
ι. Για τις αποστάσεις µεταξύ κρασπέδων στα τµήµατα που δεν είναι παράλληλα µεταξύ τους: ± 0,02 m
ιι. Για την ισαπόσταση µεταξύ παραλλήλων κρασπέδων: ± 0,01 m
ιιι. Για τις γραµµές ακµών κρασπέδων, σωλήνες κιγκλιδωµάτων, “χαλυβδοσανίδες" στηθαίων ασφάλειας [Μέγιστη αποχή από
τη µέση γραµµή που ορίζει η κατασκευή (υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά): ± 0,01 m
(γ) Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Εµφανών Επιµήκων Κατασκευών (Α.Ε.∆/Εµφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β])..
(5 )Αφανείς κατασκευές για τη στήριξη / ανάρτηση µελλοντικών αγωγών, ή άλλων προσαρτηµάτων του έργου.
Για όλες αυτές τις κατασκευές ισχύουν όσα αναφέρονται για τις εµφανείς κατασκευές (βλ. παραγρ..4.4 της
παρούσας).
5 Πυκνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Δ
(1) Ως ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωµετρίας ορίζεται η µεγαλύτερη µεταξύ των κατωτέρω αναφεροµένων και των
αναφεροµένων στην ΤΣΥ, σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και των προδιαγραφών και κανονισµών που έχουν καθορισθεί ή που η
Τ.Σ.Υ. παραπέµπει, όπως και στην παραπάνω παράγρ. [ Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β]
(2) Για τους ελέγχους υλικών και προκατασκευασµένων τµηµάτων θα γίνεται έλεγχος σε τουλάχιστον 2% τεµάχια ανά παρτίδα
υλικού και µε ελάχιστο αριθµό δειγµάτων 10.
(3) Για τους ελέγχους υψοµέτρου (στάθµης) της κάθε κατασκευασθείσας στρώσης επιχώµατος, αναχώµατος, στρώση έδρασης
οδοστρώµατος, στρώση στράγγισης οδοστρωµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών της παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών
(1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά] η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα είναι κατ’ ελάχιστο:
α. Ανά διατοµή, µέγιστες αποστάσεις µεταξύ σηµείων:
- 15 µ. για τις κατώτερες στρώσεις χωµατουργικών
- 10 µ. για τις τελευταίες στρώσεις χωµατουργικών
- 2 µ. για τις στρώσεις οδοστρωσίας και τις στρώσεις ασφαλτικών
β. Μέγιστες αποστάσεις µεταξύ διατοµών:
- 20 µ. για τα χωµατουργικά.
- 10 µ. για τις στρώσεις οδοστρωσίας
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- 10 µ. για τις στρώσεις ασφαλτικών.
Για τους ελέγχους οµαλότητας άνω επιφάνειας κάθε κατασκευασθείσας στρώσης οδοστρωσίας και ασφαλτικών της παραγρ. [
(ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά]) οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα
γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης
Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το
πολύ 10 µ. ή σε πυκνότερη διάταξη εφόσον προβλέπεται από το σχετικό µε την εργασία άρθρο της Τ.Σ.Υ.
(4) Για τους ελέγχους των παραγρ. (4.ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (2) Κατασκευές από σκυρόδεµα
και (ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (4) Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων του έργου )θα ελέγχεται κάθε κατασκευή σ’
όλη την έκτασή της. Για ιδιαιτέρως επιµήκεις κατασκευές ο έλεγχος µπορεί να γίνεται δειγµατοληπτικά σε ποσοστό όχι
µικρότερο από το 30% του µήκους της κατασκευής.
(5) Για τους ελέγχους της παραγρ. [(ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών (3) (Αφανείς κατασκευές οι έλεγχοι θα γίνονται δειγµατοληπτικά
και σε συνολικό ποσοστό του µήκους όχι µικρότερο από 20%.
6 Έλεγχοι γεωμετρίας με μέριμνα και δαπάνη της Υπηρεσίας
Τα οριζόµενα στην παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] αυτού του άρθρου ισχύουν κατ’ αναλογία προς τους ελέγχους γεωµετρίας.
7 Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης των ΕΛΕΓΧΩΝ Δ (γεωμετρίας)
Γενικώς ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης του ποιοτικού ελέγχου] εκτός από
τις ποινικές ρήτρες για την παράλειψη ελέγχων, για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:
(1) Για παράλειψη του ελέγχου της παραγρ [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τµηµάτων] και εφόσον ο έλεγχος δεν
µπορεί να γίνει επειδή τα υλικά ενσωµατώθηκαν, επιβάλλεται περικοπή 2% της αξίας των υλικών που ενσωµατώθηκαν.
(2) Για παράλειψη ελέγχων της παραγρ. 4.(1) Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1
ΕΥΡΩ ανά χωροσταθµικό σηµείο που παραλείφθηκε.
(3) Για παράλειψη του ελέγχου γεωµετρίας ξυλοτύπου επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση προς το 1% της αξίας
σκυροδέµατος. (4) Για παράλειψη των ελέγχων της παραγρ. 4.(3) Αφανείς κατασκευές επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα
1% στην πιστοποιούµενη αξία των κατασκευών για τις οποίες παραλείφθηκε ο έλεγχος.
(5) Για αµέλεια εκτέλεσης των ελέγχων της παραγρ. [Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων του έργου] θα εφαρµόζονται
όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.(4).
8 Ειδοποίηση και παράσταση εκπροσώπων της Υπηρεσίας
Για όλους τους ελέγχους της παραγρ. ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τµηµάτων
θα γίνεται ειδοποίηση της Υπηρεσίας µε µέριµνα του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της παραγρ. . ‘Ευθύνη για την εκτέλεση
των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους’
5.4.6 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(1) Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο µοναδικός και
εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών και των κατασκευών του έργου, καθώς και για την
ασφάλεια της κατασκευής, για την οποία είναι επίσης ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους όρους
των Συµβατικών Τευχών. (3) Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στις παραγρ. [∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑNΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN] και ανωτέρω (2), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κρατεί αρχείο ελέγχων αντίστοιχα προς εκείνο
της παραγρ. [Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)] και το αρχείο αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 6.1 ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία, µε µέριµνα και δαπάνη του, των παρακάτω:
Λήψη, εκτύπωση και παράδοση εγχρώµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης
δοκιµών. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση και το Μητρώο
του Έργου, το οποίο, στην πλήρη µορφή του, θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που θα συνιστούν την εικόνα του Έργου όπως
τούτο θα έχει τελικά κατασκευασθεί σύµφωνα και µε την Αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956Β 7-7-2017. ) απόφαση
Υπ. Μετ. Υποδοµών. «Περιεχόµενο του Μητρώου Έργου.»
Απαραίτητα θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
 Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των επιµέρους έργων που συγκροτούν το όλο έργο.
 Τεύχος µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα των δοκιµών και ελέγχων.
 Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόσθηκαν.
Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά ανηγµένο τρόπο στην προσφορά του
Αναδόχου. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το Μητρώο του Έργου και το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης αποτελούν µέρος
(ιδιαίτερα κεφάλαια) του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ο οποίος αποτελεί απαραίτητα στοιχείο για την παραλαβή.
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Η µη υποβολή του Μητρώου του Έργου (συντεταγµένου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.) επισύρει τις ίδιες συνέπειες µε τη µη
υποβολή της τελικής επιµέτρησης. επί πλέον συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση του Μητρώου από την Υπηρεσία σε βάρος
και για λογαριασµό του Αναδόχου και την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας. αντίστοιχα µε όσα αναφέρονται στην παρ. 6
του άρθρου 151 του ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το παρ 10 του άρθρου 70 του Ν4782/21 (1-9-2021) για την τελική
επιµέτρηση.
∆ηλαδή συνεπάγεται την καθυστέρηση της παραλαβής του Έργου.
Άρθρο 6.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τµήµα του έργου για να χρησιµοποιηθεί και µετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου,
είναι υποχρεωµένος µε δική του δαπάνη να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια
όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, καθώς επίσης τα απορρίµµατα, εργαλεία, σκαλωσιές,
µηχανήµατα, περίσσεια υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. Επίσης πρέπει να
αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη
λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστηµένος και να παραδώσει
εντελώς καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να φροντίσει για κάθε τι που
προδιαγράφεται στην παρούσα ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του έργου σε κατάσταση εύρυθµης λειτουργίας κατά
τους όρους της σύµβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που κατασκευάστηκε στη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών) και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της
Υπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι που την επέβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών,
ατυχηµάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε
είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των εργοταξίων. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας πρέπει ο Ανάδοχος να αρχίσει τις παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει µέσα σε εύλογη
προθεσµία, διαφορετικά γίνονται σε βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση που θα
συνταχθεί ύστερα από αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εµπρόθεσµη αποπεράτωση ολόκληρου του
έργου ή ενός µέρους του.
Άρθρο 6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των α). ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, β). Βεβαίωσης περάτωσης
εργασιών κατασκευής του έργου, γ). Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης
του κατασκευασθέντος έργου, δ).Οριστική Παραλαβής του έργου, ισχύουν γενικά οι διατάξεις του ν 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν 4782/21 και ειδικότερα τα άρθρα:
169 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 του Ν4782/21 (1-9-2021)
168 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 82 του Ν4782/21 (1-9-2021)
171 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 του Ν4782/21 (1-9-2021) ,
172 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 86 του Ν4782/21 (1-9-2021). αυτού, µε τις παρακάτω
αναφερόµενες εξειδικεύσεις. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή έργου είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
Άρθρο 6.4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγύησης (άρθρο 171 του ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 του Ν4782/21) κατά τον οποίο
ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση του σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του Ν4782/21 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 86 του Ν4782/21, µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται σε 15 µήνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138 του N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 59 του Ν4782/21 (1-9-2021) .
Επίσης:
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την εφαρµογή των εγκεκριµένων χαράξεων στο έδαφος µε τα απαιτούµενα προς αυτό
υλικά κατασκευής σταθερών σηµείων και των αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση των
εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες
ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή των έργων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των
επιµετρήσεων και γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονοµική τεκµηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα
και τα λοιπά συµβατικά τεύχη η αµοιβή των οποίων εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς. Στην κατηγορία αυτή
εµπίπτουν, η αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη µορφή που καθορίζεται από
την Υπηρεσία, εργασίες ίδρυσης/ πύκνωσης και επίλυσης του απαραίτητου τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου
οριζοντογραφικού ελέγχου των εργασιών, µε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου. η
ίδρυση νέου χωροσταθµικού δικτύου, οι απαραίτητες αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, η
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σήµανση της ζώνης κατάληψης των έργων κλπ.
Άρθρο 7.2 ΜΕΛΕΤΕΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγµένα στην
προσφορά του: στην επαλήθευση/ επιβεβαίωση των διατιθεµένων στοιχείων των µελετών, και την τυχόν προσαρµογή των
εγκεκριµένων οριστικών µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής,
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τις ακόλουθες µελέτες, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι η σχετική
δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγµένα στην προσφορά του:
 Τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µελετών που θα χρειασθεί να γίνουν, στα πλαίσια της εκτέλεσης
του έργου, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. µετά και τον έλεγχο που προβλέπεται στην
παραπάνω παράγραφο.
 Τις µελέτες µικροτροποποιήσεων ή συµπληρώσεων των οριστικών µελετών, η ανάγκη των οποίων θα προκύψει κατά
την εκτέλεση των εργασιών λόγω απρόβλεπτων παραγόντων.
 Τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα λατοµεία, δανειοθαλάµους και αποθεσιοθαλάµους (εφόσον
δεν ανήκουν στις µελέτες που χορηγούνται στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία)
 Tην µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας και σύνταξης των σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών
ρυθµίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 Τις οριστικές µελέτες και µελέτες εφαρµογής µικρών τεχνικών, όπως κιβωτοειδών ή άλλων οχετών πλάτους έως 6.00 µ.,
και τοίχων αντιστήριξης. εφόσον προβλέπονται ή προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης τέτοιων εργασιών κατά τη διάρκεια της
σύµβασης. Τα ανοίγµατα και το είδος των οχετών, εφόσον δεν προκύπτουν από εγκεκριµένη υδραυλική µελέτη, θα
αιτιολογούνται σύµφωνα µε υδραυλική µελέτη που θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο.
 Τις ειδικές µελέτες που προβλέπονται από την Τ.Σ.Υ. και τις Προδιαγραφές (µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες
σύνθεσης ασφαλτοµιγµάτων, κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, εφόσον απαιτηθεί, µετά από σχετική εντολή
της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 197 του ν4412/2016 οποιαδήποτε άλλη µελέτη κριθεί αναγκαία για την εµπρόθεσµη
και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου για την οποία θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή σε βάρος των πιστώσεων του έργου
που θα καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της.
Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η σχετική µελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια
κατασκευής. Έτσι, ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να
υπάρχει επαρκής - και κατά το εφικτό µε ελαστικά περιθώρια - χρόνος για τις εκπονήσεις των µελετών και τις εγκρίσεις.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής επέµβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος,
ο όρος της παραπάνω παραγράφου δε θα εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν.
Η έγκριση των µελετών (υπολογισµών, σχεδίων κ.λπ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του
που απορρέουν από τη Σύµβαση, ούτε αποτελεί µε οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή της επάρκειας και της ακρίβειας της Μελέτης.
Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων,
µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι που θα ασκηθούν από την Υπηρεσία, ή την
επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις
συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 7.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του
προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.
Άρθρο 7.4 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του.
Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του του άρθρου 151 του Νόµου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ 7
του άρθρου 70 του Ν4782/21 ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία για τον έλεγχο των αφανών εργασιών.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται οι έλεγχοι αφανών
εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των
σχετικών εκθέσεων επιβεβαίωσης των Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέχρι και την οριστική παραλαβή,
εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τµήµα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωµάτων,
ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών.
Άρθρο 7.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ο Ανάδοχος θα είναι
υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όλου του προσωπικού που
απαιτείται για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηµονικού ή άλλου, ηµεδαπού ή
αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των µέσων, εργαλείων, εγκαταστάσεων , µεταφορικών µέσων, οργάνων κτλ.
για την άσκηση των καθηκόντων του. Για τη διεύθυνση του έργου διατίθενται από τον Ανάδοχο τεχνικοί µε κατάλληλα
προσόντα οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού
υπαλλήλου του Αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου.
Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 138 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 του Ν4782/21 και 139 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 7.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους
εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. Αντίθετα
υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης
των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή άλλους
Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους Αναδόχους των εταιρειών και
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του Έργου ή για το έργο.
Άρθρο 7.7 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην επίβλεψη ιδιαίτερο χώρο στα εργοταξιακά γραφεία αυτού µε το σχετικό εξοπλισµό.
Τα παραπάνω θα χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία επίβλεψης για τις ανάγκες του έργου και τα µη αναλώσιµα εξ αυτών θα
επιστρέφονται στον Ανάδοχο.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχηµα µε οδηγό, όποτε ζητηθεί από αυτήν, για τη
µεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο.
Άρθρο 7.8 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ i.
7.8.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138
παρ.7), Ν. 3850/102ii (αρ. 42).
7.8.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει
όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ),
όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/2711-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές
των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 ).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να
διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10
(αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη
εξειδικευµένη εταιρεία).
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και
συγκεκριµένα:
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες
και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα
ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του
έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώ777σει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο
ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης
της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας
και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο
Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7)
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

19

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε
τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001
(αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο ν4412/16 (αρ.138 παρ 7).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α) Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα
ΙΙ).
γ) Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ) Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα:
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση
Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ.
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου:
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο ν.4412/16 αρ. (171 και 172).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε
αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν
συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα
µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης
ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10
(αρ.9).
δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται
και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια
επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας
(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας
(Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και
5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση
των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη
των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
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5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
7.8.2.1 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το
Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης
Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από
το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
7.8.2.2 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα
του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
7.8.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
7.8.3.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα
ασφάλειας και υγείας :
−•Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη
σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
−•Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους
εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
παρ.2).
−•Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα
µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
−•Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων
κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων
εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α,
παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
−•Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων
βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12
παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
−•Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως: προστατευτικά
κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των
προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
7.8.3.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος,
φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος υποχρεούται :
1. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από
την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:
−•Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
−•Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών
κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
−•Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και
αρ.46).
2. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και
πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
3. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας,
των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV µέρος Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
4. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης,
ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96
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[αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.30). 5. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν:
α) κραδασµούς: Π∆ 176/05,
β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06,
γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94,
δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), Π∆ 82/10.
7.8.3.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).
Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού
εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) :
Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00
και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ
αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και
8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία)
και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ.4α,
παρ.3 & 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
7.8.4 Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται
κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα
µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:
7.8.4.1 Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
7.8.4.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21- γ/94,
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού:
Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).
7.8.4.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες: Π∆ 778/80, Π∆
1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆
305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14).
7.8.4.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
7.8.4.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
7.8.4.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που
εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ.
κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,
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Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα
ΙΙ παρ.10).
7.8.4.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα:
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12,
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
7.8.5 Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ 147/Α/93

Ν. 4412/16

ΦΕΚ Α 147/16

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. ∆. 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

Π. ∆. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

Π. ∆. 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

Π. ∆. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Π. ∆. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

Π. ∆. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Π. ∆. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. ∆. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

Π. ∆. 1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Π. ∆. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Π. ∆. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

Π. ∆. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Π. ∆. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Π. ∆. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Π. ∆. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Π. ∆. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π. ∆. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

Π. ∆. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Π. ∆. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

Π. ∆. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π. ∆. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Π. ∆. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. ∆. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Π. ∆. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Π. ∆. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/∆/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/ 93

ΦΕΚ 765/Β/93

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ 301/Β/94

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ 73/Β/94

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ 978/Β/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

Πυροσβεστική διάταξη 7
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 155/Β/96

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οικ/215/31-3-08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Άρθρο 7.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ να αναζητήσει στοιχεία για την
παρουσία δικτύων τους στην περιοχή εκτέλεσης των έργων. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί
ευθύνη του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους
αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και
στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα
προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον
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Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά
υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόµενο να
υπάρχουν στην περιοχή του έργου εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. που θα πρέπει να µετατοπιστούν
από τους ιδιοκτήτες τους.
Ο Ανάδοχος δεν έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµειξη στις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα
Ε.Σ.Υ.) έχει όµως την υποχρέωση να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεσή τους και δεν δικαιούται ιδιαίτερη
αποζηµίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης τη φροντίδα (όχι τη δαπάνη) για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, κλπ.).
Άρθρο 7.10 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και
δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα
θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα
µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών
τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα
επιµέρους συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες
αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά
ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, όπως ορίζεται στην παρούσα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει
µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε
µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο
και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.
Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήµανσης και
εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα
συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες,
σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της
προσφοράς ή µε τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη.
Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην
Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή.
Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες,
πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής
και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις.
Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ..Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες,
πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του
άρθρου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να έχει όσο το δυνατόν
λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και
λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να
λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών,
µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την
αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος
πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και
να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης,
από τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της
καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών
του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη
κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες
προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε
µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες
δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου
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χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της
κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην
κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα
πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην προσφορά του.
Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, µε την οποία θα
εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα
µπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής.
Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, ή
ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή
από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών.
Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η
Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών /
ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του
Αναδόχου και επισύρει εκτός από τις αστικές και ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος και τις
διοικητικές— πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 3669/2008 άρθρο 81 και 82 και της
∆17α/3/74/ΦΝ312/16.12.94 ΦΕΚ 959B/1994 Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, την η επιβολή προστίµου(ων) υπό µορφή ποινικής
ρήτρας, µέχρι 150 € ανά περίπτωση και ηµέρα.
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα
επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης,
εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο
οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις
περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών.
Άρθρο 7.11 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
∆εν προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση του έργου.
Άρθρο 7.12 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Το έργο θα εκτελεστεί σε περιοχή όπου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
Άρθρο 7.13 ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φυλάγει υπεύθυνα και µε δική του δαπάνη τα µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κλπ. που
του παραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιµοποιήσει ή να τα ενσωµατώσει σ' αυτό.
Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη µόνιµων κατασκευών), που
είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν από τον Ανάδοχο µε δική του φροντίδα,
δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή από άλλες αρµόδιες αρχές.
Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να µη γίνουν ζηµίες σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο.
Για τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε τιµές µονάδας νέων
εργασιών για όσες εργασίες δεν περιλαµβάνονται σ' αυτό.
Άρθρο 7.14 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων να ειδοποιήσει τη ∆Υ και την Αρχαιολογική
Υπηρεσία (σχετ. παράγραφος 12 άρθρου 138 του ν4412/16) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 του Ν4782/21 παρ 14 και
να διακόψει κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων λαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη
διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις
απαιτούµενες διευκολύνσεις, και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.
Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
Τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης λόγω απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τις εκτελεί ο Ανάδοχος µε την
αντίστοιχη νόµιµη αµοιβή
Άρθρο 7.15 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση κάθε είδους διαφήµισης.
Άρθρο 7.16 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:
α) Η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ’ όψη έργου και οι συστάσεις της εγκεκριµένης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
β) Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.
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γ) Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως συνοδά έργα
νοούνται: ∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων
υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης
ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, κ.λπ.
δ) Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών κατισχύουν τα
αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου, µεταξύ των οποίων και την
προσβασιµότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την πολυπλοκότητα της κατασκευής του καθώς
και τις υπάρχουσες µελέτες, την κατασκευασιµότητά τους και το ενδεχόµενο αστοχίας τους κατά τη φάση της εφαρµογής τους.
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει, κατά τη διαµόρφωση της υπ' αυτού προσφερόµενης έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου
µελέτης, να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω και να έχει µελετήσει την οργάνωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης για
τυχόν αναπροσαρµογές και αναδιατάξεις των δυνάµεών του, ώστε να µην προκύπτουν σταλίες µηχανικού-µηχανολογικού
εξοπλισµού ούτε αργούν προσωπικό. Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόµενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου
του έργου, αναλαµβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυµένου (νεκρού) χρόνου για την παράκαµψη των εµποδίων
που ενδεχοµένως να ανακύπτουν στην προγραµµατισµένη υλοποίηση του έργου.
Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα
ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.
ΠΡΕΒΕΖΑ,

24/2/2022
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Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια Δ.Τ.Ε.

Δήμητρα Κουτσουβέλα
Πολιτικός Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης
Πολιτικός Μηχανικός

Φιλία Ρέπα
Πολιτικός Μηχανικός

iH
ii

έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που
ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.
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