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Άρθρο 1ο  ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά το έργο: «Αποκατάσταση τομών 
ασφάλτου πόλης  Βέροιας και Δημοτικών Διαμερισμάτων (Δ.Δ)». 
 
 
Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΣ 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ τους καθορίζονται στην διακήρυξη του έργου. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ των συμβατικών στοιχείων επικρατέστερο είναι το προηγούμενο κατά 
σειρά στον πίνακα αυτό. 

Τα τεύχη της Αναλύσεως Τιμών και της Προμετρήσεως, εφόσον υπάρχουν, δεν 
αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 
 
 
Άρθρο 3ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
290.000,00 ΕΥΡΩ  Αναλύεται δε ως εξής: 

α) Δαπάνη των εργασιών που θα δημοπρατηθούν:       212.689,00 € ΕΥΡΩ 
β) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):         38.284,02 € ΕΥΡΩ 
 γ) Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.):         37.645,95 € ΕΥΡΩ 
δ) Αναθεώρηση:.         1.381,03 € ΕΥΡΩ 

  ε) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: .        69.600,00 € ΕΥΡΩ 
 
 
Άρθρο 4ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν..4412/2016 . 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
 
 
Άρθρο 5ο ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να έλθει για υπογραφή της συμβάσεως και για την 
έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία «Περί εκτελέσεων 
των Δημοσίων Έργων».  
 
 
Άρθρο 6ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου, στην οποία περιλαμβάνεται η μελέτη, η 
κατασκευή και η εκτέλεση των τελικών δοκιμών και εγκαταστάσεων, ορίζεται σε δώδεκα 
(12) μήνες – συνολική προθεσμία – από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να 
υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση λεπτομερές πρόγραμμα, στο οποίο θα 
φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών με τις αντίστοιχες τμηματικές προθεσμίες. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό θα επιστραφεί στον ανάδοχο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο, μερικά 
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ή ολικά, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή του και θα αποτελεί στο εξής το 
πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 

Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας ορίζονται οι παρακάτω 
τμηματικές προθεσμίες, ως σταθμοί ελέγχου της προόδου του έργου, οι οποίες αρχίζουν 
από την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν οι σε 
κάθε στάδιο αναφερόμενες εργασίες (άρθρο 147 του Ν.4412/2016). 
 
 
Άρθρο 7ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση 
ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο 
περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία όπως τυχόν αυτή έχει τροποποιηθεί. 

Όσον αφορά τις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον ανάδοχο για υπέρβαση της 
συνολικής προθεσμίας και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου, ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωριστεί στον ανάδοχο λόγω ισχυρισμού 
άγνοιας των εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου 
εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, της 
δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης των αδρανών υλικών ή αδυναμίας έγκαιρης 
εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιομηχανία. 
 
 
Άρθρο 8ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε νέα 
χωροστάθμηση, σχεδίαση και υποβολή στον Επιβλέποντα για τον έλεγχο των 
αποκαταστάσεων. Βάσει του εγκριθέντος σχεδίου και των λοιπών συμβατικών τευχών 
(ιδίως του Τιμολογίου Μελέτης) θα γίνεται η πιστοποίηση των εργασιών λαμβανομένων 
πάντα υπόψη των διατάξεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85. 
 
 
Άρθρο 9ο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ως χρονοδιάγραμμα κατασκευής (άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85) είναι το 
χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Κύριος του έργου.  
 
 
Άρθρο 10ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετημένα 
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016. 
Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε 
αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα 
προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές 
και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο 
σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης και τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές 
συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την 
παροχή εικόνας προόδου του έργου. 
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Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο 
έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις 
περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η διευθύνουσα υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του 
ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο 
χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου. 
 
 
Άρθρο 11ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες, 
πλήρως περαιωμένες και καλότεχνα σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Στις τιμές 
αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται στους γενικούς όρους του τιμολογίου 
και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας καθώς επίσης και στο Π.Δ. 609/85. 

Οι τιμές αυτές προσαυξημένες κατά το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου 
άμεσες και έμμεσες, επιφυλασσομένων δε των περί αναθεωρήσεως τιμών κειμένων 
διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω 
εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 
 
 
Άρθρο 12ο ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Για την πληρωμή των διαφόρων συμβατικών εργασιών θα εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά απευθείας οι σύνθετες τιμές του τιμολογίου, εφόσον υπάρχουν αυτές. 
Αποκλείεται να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία αίτημα του Αναδόχου για την αναλυτική 
επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων 
(κυκλοφοριακών κ.λ.π.). 

Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο θα γίνονται νέες 
τιμές μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, του Ν. 1799/88 και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94, του άρθρου 4 του Ν. 2372/96, το Π.Δ. 402/96 και 
το άρθρο 13 του Ν. 2338/95. 

Ως βοηθητικό στοιχείο λαμβάνεται το συμβατικό τιμολόγιο. Μόνο για εργασίες οι 
οποίες δεν υπάρχουν εν όλο ή εν μέρει στο συμβατικό τιμολόγιο, εφαρμόζονται ως 
βοηθητικά στοιχεία: 
α) Η ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων Υπ.Δ.Ε. (Α.Τ.Υ.Ε.) και το συμπλήρωμα της έκδοσης 
του 1978 όπως διορθώθηκαν μεταγενέστερα. 
β) Η έντυπη ανάλυση Τιμών Έργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) του Υπ.Δ.Ε. εκδόσεως 1975και το 
αντίστοιχο περιγραφικό τιμολόγιο του Υπ.Δ.Ε. όπως διορθώθηκαν μεταγενέστερα. 
γ) Το αναλυτικό τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε) της Υπηρεσίας Οικισμού του 
Υπ.Δ.Ε. 

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω βοηθητικά στοιχεία θα εφαρμόζονται ασχέτως των 
μέσων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών 
(δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, 
καινούριων ή όχι, εργατικών χειρών εν όλο ή εν μέρει, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.). 
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Άρθρο 13ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Για τις εργασίες που τυχόν εκτελεστούν απολογιστικά και μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μετά την έγκριση της αρμοδίας αρχής ισχύει η παράγρ. 10 του άρθρου 42 του 
Π.Δ. 609/85. 
 
 
Άρθρο 14ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να εκτελεί εργασίες, που περιέχονται στην εργολαβία, 
με άλλους αναδόχους, ή κατασκευαστές ή και αυτός ο ίδιος. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη, διευκρινίζεται 
δε ότι σαν εργασία νοείται και μέρος εργασίας για το οποίο είναι υποχρεωτική η 
συνεργασία του Αναδόχου με τον εργοδότη ή με τους άλλους Αναδόχους ή κατασκευαστές. 
 
 
Άρθρο 15ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές 
οριστικές και προσωρινές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και οι Νόμοι, διατάγματα και 
Εγκύκλιοι που αφορούν τα έργα της εργολαβίας και που έχουν δημοσιευθεί ως την 
παραμονή της ημερομηνίας δημοπρασίας.   
 
 
Άρθρο 16ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΥΠΩΝ, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση κατά την εκτέλεση των έργων να εφαρμόζει επακριβώς 
τα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχέδια της Μελέτης. Εργασίες που εκτελούνται 
παραπάνω από αυτές που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα σχέδια και τύπους, 
επιμετρούνται και πληρώνονται μόνο εάν έχει δοθεί για αυτό εγγράφως εντολή όπου θα 
αναγράφεται απαραίτητα και ο τρόπος πληρωμής τους. 
 
 
Άρθρο 17ο ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί δόκιμα υλικά που ανταποκρίνονται 
στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές 
καθώς και στις προδιαγραφές του Εργοδότη. 

Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να αποδεικνύεται με τους σχετικούς ελέγχους. 
Αυτή υπόκειται και στον άμεσο έλεγχο του Εργοδότη ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει τον 
Ανάδοχο να το χρησιμοποιήσει πριν ακόμα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός 
έλεγχος εξετάζοντάς το μακροσκοπικά. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να απομακρύνει από τα 
εργοτάξια τα υλικά που ελέγχθηκαν από τον εργοδότη και βρέθηκαν ακατάλληλα. 

Αλλά ακόμη κι αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι είτε στ εργαστήριο είτε επί 
τόπου στο έργο για να αποδειχθούν ελαττωματικά ή όχι τα υλικά, ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εκτελέσει σωστά το έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως τους εγκεκριμένους κανονισμούς Τεχνικών Κατασκευών, 
σε ότι αφορά τις κατασκευές ικριωμάτων, σκυροδεμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων 
κ.λ.π. 

Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών, τόσο αυτών 
που εκτελούνται με τις τιμές μονάδος της συμβάσεως, όσο και αυτών που γίνονται 
απολογιστικά, θα διατίθενται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση 
να τον διατηρεί συνεχώς σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 

Ο Εργοδότης πάντως διατηρεί τι δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την 
καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών, όταν 
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και εφ όσον στη σύμβαση αναφέρεται σε κάποιο σημείο, ότι αυτά πρέπει να είναι όμοια ή 
ισοδύναμα με κάποιο τύπο. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει στην Υπηρεσία το απαιτούμενο προσωπικό 
και μηχανήματα για την εκτέλεση εργασιών απαραιτήτων για την υποβοήθηση ή 
εξυπηρέτηση της έγκαιρης αποπεράτωσης του όλου έργου, επίσης και για την εξάλειψη 
μέρους των ενοχλήσεων που προκαλεί η κατασκευή ενός έργου στους κατοίκους της 
περιοχής όπως: Κατασκευές πρόχειρων διαβάσεων πεζών ή αυτοκινήτων, διάνοιξη οδών 
προσπελάσεως, προσωρινές εμφράξεις αγωγών, ανέγερση ικριωμάτων κ.λ.π. 
 
 
Άρθρο 18ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γενικώς ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ.9 του Ν. 2229/94. όλο το έργο 
θα διευθύνεται συνέχεια σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του, είτε αυτοπροσώπως από τον 
Ανάδοχο, είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει 
να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Υπομηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας με ανάλογη 
πείρα σε παρεμφερή έργα.  

Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος θα συνοδεύει τον επιβλέποντα Μηχανικό στις επί 
τόπου του έργου μεταβάσεις και θα έχει στην Υπηρεσία του, ανάλογα με την έκταση του 
εκτελούμενου έργου, ένα ή περισσότερους πτυχιούχους Πολιτικούς Υπομηχανικούς, 
πτυχιούχος των Δημοσίων σχολών. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει επί τόπου του έργου όλο το απαιτούμενο 
Τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με 
δική του δαπάνη και ευθύνη, ενεργώντας πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Εργοδότης διαπιστώσει ότι τα συνεργεία 
Τεχνικών του Αναδόχου δεν έχουν την απαιτούμενη ικανότητα και πείρα για το έργο που 
εκτελούν, έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε 
ανίκανου, απείθαρχου ή όχι τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού, ή εργατικού 
προσωπικού του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δυστροπήσει και δεν συμμορφωθεί με τις εντολές 
που του δίνονται από την Υπηρεσία, ο Εργοδότης μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση 
των ακατάλληλων προσώπων με άλλα, που θα αμείβονται από τον Εργοδότη σε βάρος και 
για λογαριασμό του Αναδόχου και με τιμές αυτές που ορίζονται στα ισχύοντα δελτία 
τιμαριθμικής διαπιστώσεως ή και με ανώτερες αυτών σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος με τις παραπάνω αμοιβές. Τούτο γίνεται για να 
αποφευχθεί καθυστέρηση του έργου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη 
αποζημίωση εκτός από την πιστοποιούμενη με βάση τις τιμές μονάδος της συμβάσεως. 
 
 
Άρθρο 19ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο Ι.Κ.Α. 
με ποινή εκπτώσεως. 

Εάν κάποιος από το προσωπικό δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ι.Κ.Α., ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τον ασφαλίσει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το κράτος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, με την εγκατάσταση του στο έργο να το ασφαλίσει 
έναντι παντός κινδύνου ζημίας και ατυχημάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του και 
σε τρίτους για σωματικές και υλικές βλάβες ύψους μέχρι 300.000€. 
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Άρθρο 20ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα δοθεί για 

κατασκευή έργου έχει υποχρέωση να φροντίσει για την ενημέρωση του σχεδίου 
οριζοντιογραφίας αυτού με τα στοιχεία των αγωγών ή γραμμών όλων των Ο.Κ.Ω., που 
διέρχονται από την περιοχή του έργου. Πρέπει δε να κάνει γνωστό στην Υπηρεσία κάθε 
πρόβλημα που προκύπτει σχετικά. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συναντήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση Ο.Κ.Ω. 
ο Ανάδοχος οφείλει με ποινή εκπτώσεως να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για τις 
εγκαταστάσεις Οργανισμό και τον επιβλέποντα μηχανικό του εργοδότη, αποφεύγοντας 
οποιαδήποτε αυτόβουλη ενέργεια και εκτέλεση εργασίας (επέμβαση) στις ξένες 
εγκαταστάσεις. 

Ως δίκτυα οργανισμών ωφελείας νοούνται και τα δίκτυα ύδρευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.. 
Κάθε ζημία που θα προκαλέσει ο Ανάδοχος σε φρεάτια ή αγωγούς θα αποκαθίστανται 
αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου. Ως βλάβη θεωρείται και η κάλυψη αυτών με 
ασφαλτικό. 

Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέμβαση σε αγωγούς, 
καλώδια, εξαρτήματα κ.λ.π. ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέψεως. Κάθε 
βλάβη που προξενείται σε αυτά με υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου 
ποινικώς και αστικώς αυτόν. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων, όπου υφίστανται 
αγωγοί ΟΚΩ για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς 
ΟΚΩ και η συνέπεια αυτής θραύση ή υπερβολική παραμόρφωση των αγωγών. 

Κάθε βλάβη στους αγωγούς είτε κατά την εκσκαφή είτα εξαιτίας επιχώσεως βαρύνει 
τον Ανάδοχο και η απαιτούμενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο 
βλαβείς αγωγός εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι 
προς τρίτους τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών τους από την παραπάνω αιτία. 

Στη περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί 
μετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται με δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση εξαιτίας τυχόν πρόσθετων δυσχερειών ή 
καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας που θα δημιουργηθεί από την ανάγκη μεταθέσεως του 
αγωγού εγκαταστάσεως Κοινής Ωφελείας. 

Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο εξασφαλίσεως του προσωπικού του 
ή τρίτων λόγω αποκαλύψεως των αγωγών αυτών κατά την διάρκεια εκτελέσεως των 
εργασιών και είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί από τον λόγο 
αυτό.   
 
 
Άρθρο 21ο ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

Για την τομή των οδοστρωμάτων και την διάνοιξη των πεζοδρομίων θα πρέπει 
προηγουμένως ο Ανάδοχος με φροντίδα του να εφοδιασθεί με την σχετική άδεια του 
κυρίου της αντίστοιχης οδού ή πεζοδρομίου, δηλαδή τον Δήμο στην περιοχή του οποίου 
εκτελείται το έργο, θεωρούμενη από την Τροχαία. 

Η επαναφορά των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων θα γίνεται με τον τρόπο που θα 
καθορίζεται στη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη και θα εκτελείται αμέσως μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (διαβροχή και καλή 
συμπίεση των στρώσεων επιχώσεως, ξηρολιθοδομές όπου απαιτούνται κ.λ.π.) ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική καθίζηση των οδών ή πεζοδρομίων. 

Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση με δαπάνες του της κάθε 
εμφανιζόμενης ανωμαλίας στις τομές αυτές μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 
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Το μέγιστο μήκος εκσκαφής τάφρου που δεν έχει επιχωθεί, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
150 μέτρα. 

Σχετικά με τις προθεσμίες για την αποκατάσταση των τομών και την κατασκευή των 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες άδειες εκσκαφής σε 
συνδυασμό με την συνολική προθεσμία και τις τμηματικές προθεσμίες του έργου. 

Κατά την κρίση της επιβλεπούσης Υπηρεσίας και εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει σχετικά με τις προθεσμίες για την 
αποκατάσταση των τομών και την πλήρη απομάκρυνση των υλικών, σύμφωνα με την 
1854/6-3-69 απόφαση του ΥΔΕ «περί εγκαίρου και εντέχνου αποκαταστάσεως 
προκαλουμένων τομών, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων» τα εξής: 

• Από την ημέρα προσβολής τμήματος οδοστρώματος κατά την έννοια του μήκους της 
οδού και για μήκος αντίστοιχα ενός οικοδομικού τετραγώνου μέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση και απομάκρυνση και του τελευταίου κατάλοιπου υλικών, μπαζών, 
εργαλείων, εμποδίων κ.λ.π. ημέρες ημερολογιακές επτά (7) (εκτός από τα φρεάτια 
και τον τάπητα, για τα οποία οι ημερολογιακές ημέρες αυξάνουν σε είκοσι (20). 

• Από την ημέρα προσβολής τμήματος οδοστρώματος εγκαρσίως μέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση και την πλήρη απομάκρυνση και του τελευταίου καταλοίπου υλικών, 
μπαζών, εργαλείων κ.λ.π. τριάντα έξι ώρες (36) και για περίπτωση που διακόπτεται 
η κυκλοφορία εξήντα (60) ώρες, για περίπτωση που η οδός συνεχίζει να λειτουργεί. 
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω οι παραβάτες τιμωρούνται με τις 
ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

 
Ο Δήμος κατά την παρέλευσης της προθεσμίας θα καταλογίζει σε βάρος του Αναδόχου την 
δαπάνη για την αποκατάσταση της τομής ακόμα και αν δεν την έχουν κάνει σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις. Παράταση των παραπάνω προθεσμιών μπορεί να υπάρξει μόνον εφόσον 
υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του έργου και μόνο σε εξαιρετικές ειδικές 
περιπτώσεις. 

Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής που αφήνονται κατά μήκος του σκάμματος 
με έγκριση της Υπηρεσίας σαν προστατευτικά αναχώματα, γίνεται υποχρεωτικά, 
ταυτόχρονα με την κατασκευή της υποβάσεως του οδοστρώματος. Εάν δεν ορίζεται αλλιώς 
στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το οδόστρωμα 
στην κατάσταση που ήταν πριν από την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

Ως γνωστόν έχει εφαρμογή ο Ν. 1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» ο Ν. 999/79 «περί συντονισμού των 
προγραμμάτων εργασιών κατασκευής οδών και έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχή 
μείζονος Πρωτευούσης και ετέρας περιοχάς της χώρας και άλλων τινών διατάξεων». Όσες 
επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κ.λ.π. προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας (π.χ. 
πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιμα κ.λ.π.)θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 
 
 
Άρθρο 22ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελεί εργασίες τόσο κατά τις νυκτερινές ώρες όσο 
και κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες εφόσον τούτο επιβάλλεται για κυκλοφοριακούς 
ή άλλους λόγους που θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τον οικείο φορέα (Υποδ/νση 
Τροχαίας, οικείο Δήμο κ.λ.π. ή την επιβλέπουσα Υπηρεσία). Οι σχετικές εγκρίσεις που 
απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις (από Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομικό Τμήμα κ.λ.π.) 
εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου του έργου. 
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Άρθρο 23ο  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό συνεργείων από 

εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα και εργαλεία για να μπορεί να 
εκτελεί παράλληλα δύο ή περισσότερα έργα ή τμήματα έργων. 

Επίσης στο ίδιο συνεργείο είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί περισσότερες από 
μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Τούτο σε συνδυασμό βέβαια με την συνολική 
προθεσμία αποπερατώσεως, τους κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους και τις τμηματικές 
προθεσμίες χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 
 
Άρθρο 24ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για την πρόληψη των ατυχημάτων και την διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και 
υγιεινής κατά την κατασκευή του έργου, ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρεώσεις και 
ευθύνες που απορρέουν από τις διατάξεις των:  

• Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23Ν29284) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το 
άρθρο 21 παρ.1.6. 

• Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Ν1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». 

• Π.Δ.609/85 (ΦΕΚ 223Α/31-12-85) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

• Π.Δ.1073/81 (ΦΕΚ 260Ν16-9-1981) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιώνεις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος 
Πολιτικού Μηχανικού». 

• Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279Ν21-12-00) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για 
τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», και ιδιαίτερα το 
άρθρο 12 παρ.2. 

• Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/18-1-96) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και δη το άρθρο 7 του ανωτέρω Π.Δ. (Γενικές 
υποχρεώσεις των εργοδοτών) που αναφέρει την αρχή ευθύνης του αναδόχου. 

• Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212Ν29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στ προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 92/57ΕΟΚ». 

• ΔΕΕΠΠ/οικ/433/19-9-2000 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176Β/22-9-
2000). «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου». 

• ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/1-6-2001) «Καθιέρωση 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(Φ.Α.Υ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο». 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-01 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 266Β/14-3-01) για την 
πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 

Η πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου 
θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του 
Αναδόχου κατασκευής του έργου όπως ρητά ορίζεται με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, αρ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889 ΦΕΚ Β-16/14-1-03, περίληψη της οποίας αναφέρεται παρακάτω: 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους 
νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ), όπως 
εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
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2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑ ΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑ ΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 

εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑ ΥΕ ορίζονται οι 
εξής: 

2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 
2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη 
προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(Σ.Α.Υ.) της μελέτης ή της κατασκευής. 
2.6 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 
2.7 Άλλες προβλέψεις 

- Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 
- Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ. 
- Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο 
εργοτάξιο. 
- Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και 
τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.8 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(Φ.Α.Υ.) Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την 
αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει το τελικό ΦΑΥ. Το 
Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στ δε Φ.Α.Υ. 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 
Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 
Σ.Α.Υ. ΚΑΙ Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη 
των αδαπάνως για το Δημόσιο. 
   
3. Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

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

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στα απαραίτητα προς λήψη μέτρα ασφάλειας 
κατασκευής του έργου που θα αναφέρονται στο Σ.Α.Υ., θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Τα προστατευτικά φράγματα, ειδοποιητικά σήματα ή και άλλα όπως λυχνίες, 
αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα κ.λ.π., που τοποθετούνται από τον Ανάδοχο, 
για την προστασία του κοινού από τα έργα που αυτός εκτελεί στην παρούσα 
εργολαβία πρέπει να είναι ικανά στον αριθμό ευπρεπή και ασφαλή. 

• Τα κάθε φύσεως προστατευτικά, ειδοποιητικά κ.λ.π. σήματα, φράγματα και 
εμπόδια πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., της οικείας προδιαγραφής και των σχετικών 
νομοθετημάτων. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει με τις δικές του δαπάνες κάθε μέτρο 
ασφαλείας που επιβάλλεται, κατά την εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιμες ή όχι ώρες 
για την πρόβλεψη ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του και κάθε άλλον τρίτο 
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ΠΔ 1073/81 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την 
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εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας 
Πολιτικού Μηχανικού". 

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος 
όπως επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας. Ρητά καθορίζεται ότι σε περίπτωση 
ανάγκης αντιστηρίξεως των παρειών ορύγματος εν γένει ο Ανάδοχος οφείλει οίκοθεν να 
προβαίνει στην εργασία αυτή κατόπιν σχετικής μελέτης εγκρίσεως της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Επιβλέπων του έργου τηρεί το δικαίωμα να κρίνει εκ 
των υστέρων περί του δικαιολογημένου ή μη της αμέσου και χωρίς προηγούμενη 
συνεννόηση επεμβάσεως καθώς και του είδους και της εκτάσεως των σχετικών εργασιών. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε νόμιμη αποζημίωση, αποκατάσταση 
των βλαβέντων έργων και αναλαμβάνει κάθε εν γένει αστική και ποινική ευθύνη. 

Ο Επιβλέπων δικαιούται να επιβάλλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση προσθέτων 
αντιστηρίξεων ή ενίσχυση των υπάρχουσων σε όσα σημεία κρίνει απαραίτητο. Παρά το 
δικαίωμα αυτό του Εργοδότη, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτος 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τοποθετεί στις θέσεις εκτελέσεως των εργασιών τα 
απαιτούμενα σήματα και γενικά τις πινακίδες ασφαλείας (σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ.) και να φροντίζει για την συντήρησή τους. Στις θέσεις που εμποδίζεται η κυκλοφορία 
τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS). 

Επίσης θα χρησιμοποιούνται, εφόσον και όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι, 
υπάλληλοι του Αναδόχου, για ασφαλή καθοδήγηση πεζών στις παρακαμπτήριες οδούς στις 
προσπελάσεις και όπου υπάρχει εργοτάξιο του έργου κατά την ημέρα και νύκτα. Τα 
παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες του Αναδόχου. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στα απαραίτητα γενικότερα μέτρα προστασίας κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 

• Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυται για την 
προστασία και την διαφύλαξη των κάθε φύσεως κατασκευών, εγκαταστάσεων, 
τηλεπικοινωνιακών εκμεταλλεύσεων, κοινωφελών έργων ή γειτονικών 
οικοδομών, που υπάρχουν στην περιοχή του έργου, από βλάβες και ζημίες, που 
προκαλούν είτε ολοσχερή καταστροφή είτα διακοπή της οργανικής λειτουργίας 
τους. 

• Επίσης αυτό οφείλει να προστατεύει κάθε υφιστάμενη βλάστηση (δένδρα, 
θάμνους, φυτά κ.λ.π.) εκτός αν παρεμποδίζεται απ’αυτά δικαιολογημένα η 
πρόοδος και η εκτέλεση των εργασιών ή προβλέπεται η αποξήλωση τους από 
την σύμβαση του έργου, πάντοτε όμως μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Ο 
Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τις 
υφιστάμενες οδούς και σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτει έστω και 
παροδικά την κυκλοφορία τους με τη κατάληψη χώρου για την τοποθέτηση 
υλικών ή μηχανημάτων του. 

Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες του Αναδόχου. 

• Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι αναλαμβάνει μονομερώς ακέραια κάθε ποινική και 
αστική ευθύνη για κάθε τυχόν εργατικό ατύχημα ή ατύχημα που θα συμβεί λόγω 
των έργων σε οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία καθώς και για την 
αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε υπάρχοντα ή εκτελούμενα έργα, οικοδομές και 
γενικά ιδιοκτησίες, εκτός από τις καθαιρέσεις τις απαραίτητες για την εκτέλεση 
των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη ή αυτές που ενέκρινε εγγράφως 
ο ενδιαφερόμενος και η Υπηρεσία. 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που θα προξενηθεί από 
κακό χειρισμό των μηχανημάτων. Οι ζημίες που προκαλούνται από αμέλεια ή 
παράλειψη του αναδόχου όπως και κάθε φθορά του οδικού δικτύου λόγω της 
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κυκλοφορίας των οχημάτων του, πρέπει άμεσα να επανορθώνονται ή να 
αποζημιώνονται από τον ίδιο με δαπάνες του, ειδάλλως οι απαραίτητες 
επανορθώσεις ή αποζημιώσεις γίνονται από αρμόδια υπηρεσία ή από τον 
εργοδότη με οιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

 
 
Άρθρο 25ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Η έγκαιρη και προληπτικού χαρακτήρα παρακολούθηση της ποιότητας των έργων 
από τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτική βάσει της υπ’αρίθμ. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/10-10-2000 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια 
Έργα και Μελέτες» (ΦΕΚ 1265 Β'/18-10-2000). 

Για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση των Προγραμμάτων Ποιότητας 
Έργων, σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠ 2001/ΦΕΚ Β-1013, είναι υποχρεωτική μεταξύ άλλων και η 
εφαρμογή των παρακάτω: 

• Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται 
και συγκεκριμενοποιείται κατά την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών. 

• Συντάσσεται με ευθύνη και δαπάνη από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στον 
Κύριο του Έργου εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

• Κύριος στόχος του Προγράμματος Ποιότητας είναι η σωστή οργάνωση του έργου 
και η κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος του Έργου μέσω της 
σύμβασης. 

• Το Πρόγραμμα Ποιότητας θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις 
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του 
έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, θα είναι σε πλήρη συμφωνία και θα 
περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, θα καθορίζει τον τρόπο 
οργάνωσης και διοίκησης του έργου, θα καθορίζει τον τρόπο και τις 
λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την 
κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να 
είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα 
συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του μητρώου του έργου). 

• Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηματική, σχολαστική και 
ολοκληρωμένη μελέτη των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών, να εντοπιστούν 
έγκαιρα η τυχόν ασάφειες στα συμβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις 
μεταξύ τους, να συζητηθούν μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου και 
να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες κατασκευής του έργου, οι 
οποίες θα αποτυπωθούν επίσης στο ΠΠΕ. Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να 
αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην πραγματική κατάσταση του έργου (π.χ. τροποποίηση μελέτης). 

Η σύνταξη και η κατ’αρχήν έγκριση του ΠΠΕ γίνεται από τον ανάδοχο μέσω των 
εσωτερικών του διαδικασιών. Στη συνέχεια το ΠΠΕ υποβάλλεται στην Υπηρεσία σε (3) 
αντίγραφα για έλεγχο και έγκριση, εκ των οποίων (1) θα επιστρέφεται θεωρημένο στον 
ανάδοχο για να εφαρμοστεί κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει πιστά και έντεχνα την διάταξη των έργων 
οριζοντιογραφικά και καθ’ύψος (υψόμετρα, κλίσεις, τοποθετήσεις φρεατίων κ.λ.π.) όπως 
και κάθε κατασκευή που προβλέπει η μελέτη, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτών. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να 
προβαίνει με δική του δαπάνη και ευθύνη σε: 

A. αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων διαστάσεων στα σχέδια και σε περίπτωση 
που δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή λείπουν μερικές διαστάσεις, να ζητήσει έγκαιρα 
από τον εργοδότη την απαιτούμενη διόρθωση ή διασαφήνιση. 
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B. προσαρμογή ή συμπλήρωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτηθεί, και μετά εφαρμογή 
των σχεδίων τεχνικών έργων που θα του παραδοθούν. Τούτο θα απαιτηθεί εφόσον 
προκύψουν διάφορες δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές συνθήκες. 

Τα αποτελέσματα των εργασιών που αναφέρονται παραπάνω θα υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε τρία αντίγραφα, μόνο δε μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των 
κατασκευαστικών σχεδίων, θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα σχέδια 
αυτά. Ανάλογα με τη φύση του έργου η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
χωριστά για κάθε αυτοτελή μονάδα έργου που απαρτίζει την σύμβαση. Κάθε τροποποίηση 
που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πραγματοποιείται εφόσον απαιτείται μετά από σχετική 
συναίνεση και έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης όπως και τα υλικά που προβλέπονται σε 
αυτήν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και με τους περιορισμούς του Ν. 1418/84 και ΠΔ 609/85. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να κάνει καμία αυθαιρεσία ή τροποποίηση κατά την 
κρίση του όπως και κάθε άλλη μεταλλαγή πάνω στα σχέδια, που θα επηρέαζε την ποιότητα 
και τα γεωμετρικά ή τοπογραφικά χαρακτηριστικά των κατασκευών. Επομένως καμία 
αποζημίωση δεν δικαιούται για οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών σχεδίων που 
γίνεται χωρίς τη διαταγή ή έγκριση της Υπηρεσίας και συνεπάγεται μεγαλύτερη δαπάνη, 
έστω και αν αυτή καθιστά το όλο έργο στερεότερο ή βελτιώνει τη μορφή του.  

Η ευθύνη για τις αντιστηρίξεις που τοποθετούνται στα πρανή των σκαμμάτων και οι 
οποίες πληρώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές του τιμολογίου, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο. 

Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα σχέδια 
της μελέτης. Όπου δεν αναφέρονται στα σχέδια διαστάσεις εκσκαφών, αυτές καθορίζονται 
από την επίβλεψη. 

Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα από τα εγκεκριμένα χωρίς 
έγκριση της επιβλέψεως, είναι υποχρεωμένος χωρία καμία αποζημίωση να γεμίσει τα 
ορύγματα μέχρι το προβλεπόμενο βάθος με κοκκώδες συμπυκνωμένο υλικό, λιθοδομή ή 
σκυρόδεμα σύμφωνα με την κάθε φορά υπόδειξη της επιβλέψεως εξαρτώμενη από τη 
φύση του εδάφους. 

Οι συνδέσεις των σωλήνων πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον τρόπο που 
υποδεικνύει η σύμβαση ανάλογα με το είδος των σωλήνων και οι αντίστοιχες 
προδιαγραφές και είναι απολύτως στεγανές. Η επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει την 
στεγανότητα των συνδέσεων, ή συνδέσμων έχει δε το δικαίωμα να επεκτείνει τον 
παραπάνω έλεγχο στο σύνολο αυτών. 

Η επίχωση των ορυγμάτων γίνεται κατά στρώσεις και η κάθε μια διαβρέχεται και 
κοπανίζεται δυνατά, με αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε σημείο του υλικού επιχώσεως να 
επιτυγχάνεται συμπύκνωση κατ’ελάχιστον 95% κατά PROCTOR. 

Δεν υπάρχει περίπτωση καταβολής αποζημίωσης λόγω επιπλήσματος, πλαγίων 
μεταφορών κ.λ.π. 
 
 
Άρθρο 26ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς 
ελέγχους των εργασιών και των υλικών του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά παραπάνω. Οι έλεγχοι θα 
γίνονται από Κρατικό εργαστήριο με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

Η επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης επιχώσεως θα εξακριβώνεται 
με εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. Τα-147 κατά A.A.S.H.O.) όπως καθορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Οδοποιίας και σε συχνότητα κατ’ελάχιστο, μια εργαστηριακή εξέταση ανά 
200m2 κατόψεως στρώσεως πάχους 10εκ. με 3Α (Π.Τ.Π. 0150). 
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Τα δείγματα θα παίρνονται στο ύψος μιας συγκεκριμένης στρώσεως, η οποία θα 
καθορίζεται από την επίβλεψη. 

Η επίβλεψη πάντως έχει το δικαίωμα και μετά το πέρας των εργασιών να 
προσδιορίζει θέση και βάθος λήψεως νέων δοκιμίων επιχώσεως. 

Για τα δοκίμια συμπυκνώσεως βάσεως οδοστρώματος στρώσεων από 3Α πάχους 
10εκ. (Π.Τ.Π.0155) ισχύει ως συχνότητα λήψης δοκιμίων συμπύκνωσης, μια εργαστηριακή 
εξέταση ανά 200m2 κατόψεως στρώσεως πάχους 10εκ. με το εν λόγω υλικό. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των σκυροδεμάτων του έργου θα γίνονται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ισχύοντα  Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος για το εργοταξιακό 
σκυρόδεμα μικρών έργων. 

Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ελέγξει σύμφωνα με τις προδιαγραφές το 
ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων υλικά 
και εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον μία πλήρη εξέταση ανά 1000 τετρ.μ. κάθε στρώσεως 
τάπητος. 

Επίσης ελέγχεται εργαστηριακά, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Τ.Π. και η 
κοκκομετρική διαβάθμιση, το ισοδύναμο άμμου, η φθορά κατά Los Angeles, η υγεία, η 
παιπάλη, το όριο υδαρότητας και πλαστικότητας, ο δείκτης πλαστικότητας και η σχέση 
υγρασίας-πυκνότητας του θραυστού υλικού 3Α (Π.Τ.Π.0150 και 0155), με συχνότητα, μία 
πλήρης σειρά δοκιμών ανά 500m3 συμπυκνωμένου επιχώματος. 

Οπωσδήποτε θα τηρούνται από τον ανάδοχο λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο 
εκτελέσεως των εργασιών στο ημερολόγιο του έργου, τα οποία για να έχουν ισχύ, πρέπει να 
προσυπογράφονται από την επίβλεψη χωρίς η προσυπογραφή αυτή να σημαίνει παραλαβή 
εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και με επίσπευση του να εκτελέσει 
όλους τους παραπάνω ελέγχους μόνος του και χωρίς καμία ενόχληση από τον Επιβλέποντα, 
υποχρεούται δε να ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι παρών κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση αστοχίας κάποιας εργαστηριακής δοκιμής εργασίας 
του έργου ή υλικού που χρησιμοποιείται σε αυτό, οι έλεγχοι που αναφέρονται παραπάνω 
θα επαναλαμβάνονται σε διπλάσιο αριθμό με δαπάνες του Αναδόχου και μετά τα νέα 
αποτελέσματα θα αποφασίζεται απόρριψη του υλικού ή της εργασίας, ή απομείωση της 
αποζημιώσεως του Αναδόχου λόγω πλημμελείας. 

Για τον υπολογισμό της εκτάσεως, απορρίψεως ή απομειώσεως, αν δεν υπάρχουν 
άλλες ενδείξεις από την Επίβλεψη και ταυτόχρονα δεν καθορίζεται από τους ισχύοντες 
νόμους ή κανονισμούς, λαμβάνεται υπόψη ότι η αστοχία επεκτείνεται σε μέγεθος που 
αντιστοιχεί στους παραπάνω αναφερθέντες αριθμούς δοκιμών, όπου η θέση της δοκιμής 
που αστόχησε λαμβάνεται ως το κέντρο της εκτάσεως της αστοχίας έστω και αν τα έργα δεν 
είναι συνεχόμενα. 

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω ελέγχους που υποχρεούται να κάνει ο Ανάδοχος η 
επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να προβαίνει και με τα δικά της όργανα σε λήψη 
δειγμάτων και εργαστηριακή εξέταση αυτών εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει 
χωρίς αποζημίωση το απαιτούμενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό. 

Για όσα υλικά ή εργασίες δεν αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ ή στα άλλα τεύχη, οι 
σχετικές δοκιμασίες, αυτές γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές και 
κανονισμούς μετά από αντίστοιχες εντολές της επιβλέψεως. 
 
 
Άρθρο 27ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΡΙΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
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Οι πληρωμές για τις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο θα καταβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΔ 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, και το 
άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85, με βάση πιστοποιήσεις που θα συντάσσονται κάθε 
ημερολογιακό μήνα ή και συντομότερα εφόσον το ποσό της πιστοποίησης είναι σημαντικό 
(άνω των 15.000€). 

Εργασίες για τις οποίες δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμασίες με τον τρόπο που 
ορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσης ΕΣΥ θεωρούνται ημιτελείς εργασίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 40 παράγρ.3 του Π.Δ. 609/85. ως προς τις επιμετρήσεις ισχύει το άρθρο 38 του Π.Δ. 
609/85. 

Τα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εδάφους συντάσσονται, ύστερα από αίτηση του 
Αναδόχου, από την Επίβλεψη και με μέριμνα του Αναδόχου κατά την διάρκεια των 
εργασιών και οπωσδήποτε προ της επιχώσεως και προσυπογράφονται αρμοδίως. Εάν ο 
Ανάδοχος για ορισμένα τμήματα παραλείψει την αίτηση, τα τμήματα θα χαρακτηριστούν 
γαιώδη. Οι ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο πάνω στα πρωτόκολλα 
εργασιών επιδίδονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων 
Έργων και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από αυτές. Επί του ποσού της 
πιστοποιήσεως ενεργείται κράτηση λόγω εγγυήσεως 5% επί των πιστοποιουμένων 
εργασιών και 10% επί των υλικών επί τόπου. 

Στην παρούσα εργολαβία δεν προβλέπεται η χορήγηση στον Ανάδοχο οποιασδήποτε 
φύσεως προκαταβολών ούτε και αυτών που αναφέρονται στις διατάξεις του ΝΔ 2931/54. 
Σε περιπτώσεις που καθυστερούν οι πληρωμές ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλους  ανεξαιρέτους τους νόμιμους 
φόρους, δασμούς και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που καθορίζονται με τις εκάστοτε διατάξεις 
που ισχύουν για τα Δημόσια και Δημοτικά έργα κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

Για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί στον Ανάδοχο εκδίδεται στο όνομα του 
ένταλμα. Για να εξοφληθεί το ένταλμα θα προσκομίζεται ισόποσο τιμολόγιο από 
αριθμημένο στέλεχος τιμολογίων. Επί πλέον θα προσκομίζεται και πιστοποιητικό 
φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας οικονομικής εφορίας. Η εξόφληση κάθε 
λογαριασμού της εργολαβίας θα γίνεται αφού προσκομισθεί από τον Ανάδοχο βεβαίωση 
του Ι.Κ.Α. ή και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Ταμείων ότι εξόφλησε τις εισφορές του από 
την εργολαβία αυτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση που θα την συντάξει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.Δ.  105/69 που θα αναφέρεται στις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

Ο τελικός λογαριασμός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ικανό ποσό που πρέπει να 
κρατείται από την Υπηρεσία έναντι πιθανών απαιτήσεων της που εκκαθαρίζονται μετά την 
οριστική παραλαβή. 
 
 
Άρθρο 28ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλιπώς τις εισφορές του από το έργο 
προς το Ι.Κ.Α. ή τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τούτο θα αποδεικνύεται 
κατά τη σύνταξη των πιστοποιήσεων με την προσκόμιση του βιβλίου ενσήμων όπως και με 
τις σχετικές βεβαιώσεις που χορηγεί το Ι.Κ.Α., οι επικουρικοί και λοιποί ασφαλιστικοί 
οργανισμοί, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν κάθε λογαριασμό. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύμφωνα με τα παραπάνω τις εισφορές 
του, έχει δικαίωμα ο εργοδότης να τις πληρώσει απ’ευθείας στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς για λογαριασμό του Αναδόχου και το αντίστοιχο τότε ποσό παρακρατείται 
από το ποσό της πιστοποιήσεως. 

Πάντως δεν θα συνταχθεί τελικός λογαριασμός του Αναδόχου εάν δεν προσκομίσει 
αυτός τελική βεβαίωση του Ι.Κ.Α. και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Οργανισμών ότι έχει 
καταβάλει όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαμορφώνονται αυτές 
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μετά την περαίωση του έργου καθώς και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις του που 
δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω. 
 
 
Άρθρο 29ο ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Για τις βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, καθορίζεται εδώ ότι αυτές θα 
αφορούν την επανόρθωση των υλικών ζημιών που συνέβηκαν στα έργα, τα υλικά που 
υπάρχουν επί τόπου και τις εγκαταστάσεις και μηχανήματα του Αναδόχου και θα 
αποζημιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85. 
 
Άρθρο 30ο  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Στις περιπτώσεις εκείνες που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί ή άλλοι) επιβάλουν την 
άμεση επέμβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας και ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις 
προθεσμίες που του θέτουν για την αποπεράτωση των παραπάνω εργασιών, καθορίζεται 
από το παρών άρθρο και γίνεται ρητά αποδεκτό από τον Ανάδοχο του έργου ότι η 
επιβλέπουσα Υπηρεσία όπως και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία 
ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή κάποιος άλλος Ο.Κ.Ω., έχουν δικαίωμα να 
προβαίνουν στην εκτέλεση αυτών κατά των προσφορότερο τρόπο, απολογιστικά ή με άλλη 
εργολαβία, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 
Ως προς τα ελαττώματα του έργου ισχύει το άρθρο 46 το Π.Δ. 609/75. 
 
Άρθρο 31ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή, το χρόνο της υποχρεωτικής 
συντηρήσεως των έργων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 53, 54 και 55 του Π.Δ. 609/85 και 
το άρθρο 11 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94. Λόγω της φύσεως 
του έργου κάθε αυτοτελές τμήμα μόλις αποπερατωθεί μπορεί να τίθεται σε χρήση από την 
υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής (άρθρο 56 του Π.Δ. 
609/85). 
 
Άρθρο 32ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να κατασκευάσει και τοποθετήσει 
πληροφοριακή πινακίδα σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στον Κανονισμό 1159/2000 
για την δημοσιότητα της Ε.Ε. και τις οδηγίες που θα δοθούν από την ΕΔΑ. 
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